
العدد العدد 57
السالسّنة الرابعة واخلمسوننة الرابعة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة األصليسخة األصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة األصليسخة األصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

اجلزائر
تونس
غرب ا
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
غرب العربي ا

سنـةسنـة

1090,00 د.ج د.ج

2180,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 14,00 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 28,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّن السّابقة : حسب التّسعيرة.
. وتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

طلوب إرفاق لفيفة إرسال اجلريدة األخيرة سواء لتجديد االشتراكات أو لالحتجاج أو لتغيير العنوان. ا
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسّطر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

اخلميس اخلميس 21 محرمحرّم م عام عام 1439 هـهـ
وافق 12 أكتوبر سنة أكتوبر سنة 2017 م وافق ا ا

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
طبعة الرّسميسمّية طبعة الرا ا

حي البسات بئر مراد رايس ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشترك خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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فهرسفهرس

قوانقوان
ـــؤرخ في 27 ـــوافـق 11 أكـــتــوبـــر ســنــة 2017 يــتـــمم األمــر رقم 03-11 ا قــانــون رقــم 17-10 مـــؤرخ في 20 مــحـــرم عــام 1439 ا
تعلق بالنقد والقرض..................................................... وافق 26 غشت سنة 2003 وا جمادى الثانية عـام 1424 ا

مراسيممراسيم تنظيمتنظيمّيةية
ـركـزية وافق 4 أكـتـوبر سـنة 2017 يـتـضمن تـنـظيم اإلدارة ا مرسـوم رئاسي رقـم 17 -262  مؤرخ في 13 محـرّم عام 1439 ا
لوزارة الشؤون اخلارجية.............................................................................................................................

مراسيم مراسيم فرديفرديّة
.............. وافــــق 13 يوليو سنة 2017 تتضمن إنهاء مهام والة منتدب مراسيم رئاســية مؤرخة في 19 شوال عام 1438 ا
وافــــق 16 يولـيو سنة 2017 يـتضمنـان إنهاء مهـام كتاب عام في مرسومـان رئاســيان مؤرخان في 22 شوال عام 1438 ا
الواليات.....................................................................................................................................................
ـوافـق 16 يـولـيـو سـنة 2017 يـتـضـمن إنـهـاء مـهـام رئـيس ديـوان والي والية مـرسـوم رئـاسي مؤرخ  في 22 شـوال عام 1438 ا
سعيدة.......................................................................................................................................................
وافــــق 16 يولـيــو سنــة 2017 يتضمن إنهـاء مهام مفتش عام في رســوم رئاســي مــؤرخ  فــي 22 شــوال عــام 1438 ا
...................................................................................................................................................... واليت
قاطـعت وافــــق 16 يولـيو سنة 2017 يـتضمن إنـهاء مـهام أميـن عامـ  مرسـوم رئاسي مؤرخ  في 22 شـوال عام 1438 ا

.................................................................................................................................... إداريت في واليت
ـــوافــــق 16 يـــولــيـــو ســنــة 2017 يـــتــضـــمن إنـــهــاء مـــهــام رؤســـاء دوائــر في مــرســـوم رئــاسـي مــؤرخ  في 22 شــوال عــام 1438 ا
الواليات.....................................................................................................................................................
ـــوافــــق 16 يــولــيــو ســنــة 2017 يــتــضــمـن إنــهــاء مــهــام مــديــرين لــلــتــقــنــ مــرســـوم رئــاسي مــؤرخ  في 22 شــوال عــام 1438 ا

والشؤون العامة في الواليات........................................................................................................................
وافــــق 16 يـولـيــو سـنــة 2017 يتـضمن إنـهاء مـهام مـديرين لإلدارة مـرســــوم رئـاســي مــؤرخ  فــي 22 شـــوال عــام 1438 ا
....................................................................................................................................... احمللية في واليت
وافــــق 16 يولـيو سنة 2017 يـتضمن إنهاء مـهام مدير السيـاحة والصناعة مرسـوم رئاسي مؤرخ  في 22 شوال عام 1438 ا
التقليدية في والية قسنطينة........................................................................................................................
ـوافــــق 16 يــولـيـو سـنـة 2017 يـتـضـمـنـان تـعـيـ كـتـاب عـامـ في مـرســومـان رئـاسـيـان مـؤرخـان  في 22 شــوال عـام 1438 ا
الواليات.....................................................................................................................................................
ـوافــــق 16 يـولــيـو ســنـة 2017 يــتـضـمن تــعـيـ أمـنــاء عـامـ لـلــمـقـاطـعـات مــرسـوم رئــاسي مـؤرخ  في 22 شــوال عـام 1438 ا
اإلدارية في الواليات....................................................................................................................................
وافق 2 أكتوبر سنة 2017 يتضمـن التجنـس باجلنسية اجلزائرية.......... مرسـوم رئاسي مـؤرخ في 11 محــرم عام 1439 ا

قرارات مقرقرارات مقرّرات آراءرات آراء

الية اليةوزارة ا وزارة ا

راجعــة تعريفــات اإلتاوة التي حتـصلها إدارة وافـق 13 يونـيـو سنـة 2017 يتعـلـق  قـرار مؤرخ فـي 18 رمضـان عام 1438 ا
......................... ستخدمـ تصلة باستعمال نظـام اإلعـالم اآللـي للجمـارك مـن طـرف ا اجلمارك مقابـل اخلدمات ا
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وزارة الشؤون الدينية واألوقافوزارة الشؤون الدينية واألوقاف

طـلوبة وافق 23 مايـو سنة 2017 يـعدل ويتـمم قائـمة التـخصـصات ا قرار وزاري مـشترك مؤرخ في 26 شعـبان عام 1438 ا
كلفة بالشؤون الدينية واألوقاف...................................... للتوظيف والترقية في بعض األسالك اخلاصة باإلدارة ا

ــوافق 9 مـــايـو سـنة 2017 يحـــدد قائـمـة النـشــاطـات واخلدمـــات واألشغـــال التـي قــرار مــؤرخ في 12 شـعـبـــان عام 1438 ا
كــن أن يقـدمـها الـمــركز الثقــــافي اإلسـالمي باإلضــافة إلـى مـهـمتـه األســاسـية وكيفـيـــات تـخـصـيـص العـائدات
النـاجتة عنها.............................................................................................................................................. 

ساجد............................................... وافق 29 يونيو سنة 2017 ينظم عملية فتح ا قرار مؤرخ في 4  شوال عام 1438 ا

وافق 29 يونيو سنة 2017 يحدّد شكل البطاقية الوطنية للمساجد ومحتواها............. قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1438 ا

هني هنيوزارة التكوين والتعليم ا وزارة التكوين والتعليم ا

ـؤرخ في 19 جـمـادى الـثــانـيـة عام 1437 ـــوافق 2 غـشـت سـنة 2017 يـعـدل الـقرار ا قـرار مؤرخ في 10 ذي الـقـعـدة عـام 1438 ا
ــتــضـــمن تــعـــيــ أعــضــــاء الــلـــجــنـــة الــقــطـــاعــيـــة لــلــصــفــقــــات لـــوزارة الــتــكــــويـن ـــوافق 28 مــــارس ســنـــة 2016 وا ا
....................................................................................................................................... هني والتعليــم ا

وزارة الثقافةوزارة الثقافة

ـوافق 13 يـونـيـو سـنة 2017 يـتـضـمن اسـتـخالف عضـو الـلـجـنة الـقـطـاعـية لـلـصـفـقات قـرار مؤرّخ في 18 رمـضـان عـام 1438 ا
لوزارة الثقافة............................................................................................................................................

ـوافق 17 يــونــيــو ســنـة 2017 يــتــضـمن تــصــنــيف " مـقـــر اجملــلس الــشـعــبي الــبــلـدي قـــرار مـؤرخ في 22 رمـضـــان عــام 1438 ا
لسكيكدة - النزل البلدي سابقا"....................................................................................................................

ركزي لسكيكدة "........ وافق 17 يونيو سنة 2017 يتضمن تصنيف " مقر البريد ا قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1438 ا

وافق 17 يونيو سنة 2017 يتضمن تصنيف " محطة القطار لسكيكدة "................ قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1438 ا

ـوافق 17 يــونــيــو ســـنـــة 2017 يـــتـــضـــمـن تـــصـــنــــيـف " مـــقـــر جـــامـــعـــة اجلــزائــر 1 قــرار مــؤرخ في 22 رمــضــان عــام 1438 ا
ركزية - سابقا "............................................................................................................................ اجلامعة ا

وافق 17 يونيو سنة 2017 يتضمن تصنيف "منزل الفنان التشكيلي محمد خدة".. قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1438 ا

ان انوزارة العالقات مع البر وزارة العالقات مع البر

ـتــسـاويـة ــوافق أوّل يـونــيـو ســنـة 2017 يـتــضـمن جتــديـد تــشـكـيــلـة الــلـجــنـة اإلداريــة ا قــرار مـؤرخ في 6 رمـضــان عـام 1438 ا
ان............................................................................ األعضاء اخملتصة بأسالك موظفي وزارة العالقات مع البر

تجددة تجددةوزارة البيئة والطاقات ا وزارة البيئة والطاقات ا

ــوافـق 9 مايـو سنة 2017 يتـضمن تعـي أعـضاء مجـلس توجـيه احملافظـة الوطـنية قـرار مـــؤرخ في 12 شعـبان عـام 1438 ا
للساحل......................................................................................................................................................

ـوافق 23 ـــؤرخ فــي 18 شـــوال عام 1437 ا ـوافق 21 مـايـو سـنة 2017 يـعـدل الـقرار ا قـرار مؤرخ في 24 شـعـبـان عام 1438 ا
يـولـيـو سـنة 2016 الذي يـحـدد  الـقـائـمـة االسـمـيـة ألعـضـاء الـلـجـنـة الـوطـنـيـة لـدراسـة اخملـطط الـوطـني لـلـنـشـاط البـيـئي
ستدامة..................................................................................................................................... والتنمية ا
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قوانقوان
ـؤرخ في 27 ـؤرخ في  ا ـوافـق 11 أكـتـوبـر سـنـة  أكـتـوبـر سـنـة 2017 يــتـمم األمـر رقم  يــتـمم األمـر رقم 03-11  ا ـوافـق  ا قـانـون رقــم قـانـون رقــم 17-10 مـؤرخ في  مـؤرخ في 20 مــحـرم عـام  مــحـرم عـام 1439 ا

تعلق بالنقد والقرض. تعلق بالنقد والقرض وا وافق 26 غشت سنة  غشت سنة 2003 وا وافق  ا جمادى الثانية عـام جمادى الثانية عـام 1424 ا
ـــــــــــــــــــــــ

إنّ رئيس اجلمهورية

واد 136 و138 و140-14 و144 منه - بناء على الدستور ال سيما ا

ــتـعـلق ـوافق 26 غــشت سـنـة 2003 وا ــؤرخ في 27 جــمــــادى الـثــانـيــــة عــام 1424 ا ـقــتــضـى األمــر رقـم 03-11 ا - و
تمم عدل وا بالنقد والقرض ا

- وبعد رأي مجلس الدولة

ان - وبعد مصادقة البر

يصدر القانون اآلتي نصه :يصدر القانون اآلتي نصه :

ـوافق 26 غــشت سـنـة 2003 ـؤرخ في 27 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1424 ا ـادّة األولى : ة األولى : تـتـمم أحــكـام األمـر رقم 03 -11 ا ـادا ا
ادة  45 مكرر حترر كما يأتي : تمم  عدل وا تعلق بالنقد والقرض ا وا

ادة 45 مـكرر: بـغض النـظر عن كل األحـكام اخملالـفة يـقوم بـنك اجلزائر ابـتداء من دخـول هذا احلـكم حيز الـتنـفيذ "ا
الـية التي تصدرها هذه األخيرة من دة خمس (5) سنوات بشراء مباشـرة عن اخلزينة السندات ا بشكل اسـتثنائي و

ساهمة على وجه اخلصوص في: أجل ا

- تغطية احتياجات تمويل اخلزينة

- تمويل الدّين العمومي الداخلي

- تمويل الصندوق الوطني لالستثمار.

يزانـية والتي يـنبـغي أن تفضي في رافــقة تنـفيـذ برنامج اإلصالحـات الهيـكلـية االقتـصاديـة وا تنفّــذ هـذه اآلليــة 
ذكورة أعاله كأقصى تقدير إلى : نهاية الفترة ا

- توازنات خزينة الدولة

دفوعات. - توازن ميزان ا

حتدد آلية متابعة تنفيذ هذا احلكم من طرف اخلزينة وبنك اجلزائر عن طريق التنظيم".

قراطيّة الشّعبيّة. ادّة ة 2 : :  ينشر هذا القانون في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ ادا ا

وافـق 11 أكتوبر سنة 2017. حرّر باجلزائر في 20 محرم عام 1439 ا

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرســوم رئــاسي رقـم مــرســوم رئــاسي رقـم 17 - -262  مــؤرخ في مــؤرخ في 13 مــحــر مــحــرّم عـامم عـام
ـوافق 4 أكـتـوبـر سـنة  أكـتـوبـر سـنة 2017 يـتـضمن تـنـظيم يـتـضمن تـنـظيم ـوافق  ا 1439 ا

ركزية لوزارة الشؤون اخلارجية. ركزية لوزارة الشؤون اخلارجية.اإلدارة ا اإلدارة ا
ــــــــــــــــــــ

إنّ رئيس اجلمهورية

- بناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجية

ـواد 84  و91 - وبـنــــاء عـــلى الـدسـتـــور ال سـيـمـــا ا
(3 و6 و9) و143 (الفقرة األولى) منه

ـؤرخ ـرسـوم الـرئـاسي رقم 94-167 ا قـتـضى ا - و
ــــوافق 15 يــــونــــيــــو ســــنــــة 1994 في 5 مــــحــــرم عــــام 1415 ا
ـــفـــتـــشـــيــة الـــعـــامـــة لـــوزارة الـــشــؤون ــتـــضـــمن مـــهـــام ا وا

اخلارجية وتنظيمها وسيرها

ــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 02 - 403 ــــــقـــــتــــــضى ا - و
وافق 26 نوفـمبر سنة ؤرّخ في 21 رمـضان عام 1423 ا ا

2002 الذي يحدد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية 

ـؤرخ ــرســوم الـرئــاسي رقم 03-63 ا ــقـتــضى ا - و
ــوافق 8 فــبــرايــر ســنـة 2003  في 7 ذي احلــجــة عـام 1423 ا
ـتعـلق بتـشكـيلـة ديوان وزيـر الشـؤون اخلارجيـة وفتح وا
مــــنــــاصب مـــــديــــري دراســــات لــــدى األمــــ الــــعــــام لــــوزارة

الشؤون اخلارجية

ـؤرخ ـرسـوم الـرئـاسي رقم 08-162 ا قـتـضى ا - و
ــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة في 27 جـــمـــادى األولى عــام 1429 ا
ـركزية لـوزارة الشؤون ـتضمن تـنظيم اإلدارة ا 2008 وا

تمم اخلارجية ا

ـؤرخ ـرسـوم الـرئـاسي رقم 09-221 ا قـتـضى ا - و
ــــوافق 24 يــــونــــيــــو ســــنـــة 2009 فـي أول رجب عـــام 1430 ا
ــتــضــمـن الــقــانــون األســاسي لألعــوان الــدبــلــومــاســيــ وا

والقنصلي

ـؤرخ ـرسـوم الـرئـاسي رقم 17-243 ا قـتـضى ا - و
ـوافق 17 غــشت ســنـة 2017 في 25 ذي الـقــعــدة عـام 1438 ا

تضمن تعي أعضاء احلكومة وا

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 90-188 ا ـقتـضى ا - و
ـوافق 23 يونـيو سـنة 1990 في أول ذي احلـجة عام 1410 ا
ــــركــــزيــــة وأجــــهـــــزتــــهــــا في الــــذي يــــحـــــدد هــــيــــاكـل اإلدارة ا

الوزارات 

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 90-361 ا ـقتـضى ا - و
ـوافق 10 نــوفـمـبــر سـنـة في 22 ربـيع الــثــاني عـام 1411 ا
ـتـضــمن إحـداث وظـائف عـلــيـا ألمـ عـام مـسـاعـد 1990 وا

ــركــزيــة لـوزارة وســفـراء مــســتــشــارين بــعـنــوان اإلدارة ا
الشؤون اخلارجية

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 93-247 ا ـقتـضى ا - و
ــوافق 24 أكـــتــوبــر ســنــة في 8 جــمــادى األولى عــام 1414 ا
ــرسـوم الـتــنـفـيـذي رقم ــتـضـمــن إلــغـــاء أحـكــام ا 1993 وا

وافق 10 ؤرخ في 22 ربيع الـثـاني عام 1411 ا 90 -361 ا

تعلقـة بالوظيفة العليا لألم العام نوفمبر سنة 1990 ا
ساعد  ا

ــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 98 - 410 ــــقـــتــــضى ا - و
ـوافق 7 ديـسـمـبـر سـنة ـؤرّخ في 18 شـعـبـان عـام 1419 ا ا
تضمن إنشاء مكاتب وزارية لألمن الداخلي في 1998 وا

ؤسسة واختصاصاتها وتنظيمها ا
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

ــــــــركـــــــزيــــــــة لـــــــوزارة ــــــــادّة األولى :ة األولى : تــــــــضـم اإلدارة ا ــــــــادا ا
الـشؤون اخلارجـية حتت سلطـة وزير الشـؤون اخلارجية

ما يأتي : 
1 - األمــ الــعــام - األمــ الــعــام ويــــســــاعـــده مــــديــــرو الــــدراســـات
ــكــتـب الـــوزاري لألمـن ويــلــحــق بـه مــكــتـب الــبــريــــد وا

ؤسسة الداخــلي فــي ا
ستشارون ستشارون - السفراء ا 2 - السفراء ا

3 - رئـيس الديوان - رئـيس الديوان ويسـاعـده مكـلـفون بـالـدراسات
والتلخيص

فتـشية العامة التي يحدد تـنظيمـها وسيرها فتـشية العامة - ا 4 - ا
عن طريق نص خاص

5 - الهياكل اآلتية : - الهياكل اآلتية :
ديرية العامة للتشريفات - ا

ديرية العامة للبلدان العربية - ا
ديرية العامة إلفريقيا - ا
ديرية العامة ألوروبا - ا
ديرية العامة ألمريكا - ا

ديرية العامة آلسيا وأوقيانوسيا - ا
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تعددة األطراف ديرية العامة للعالقات ا - ا
ــديــريـة الــعــامــة لــلــشــؤون الــقــنــصــلــيــة واجلــالــيـة - ا

الوطنية في اخلارج
ديرية العامة لالتصال واإلعالم والتوثيق - ا

ـــــديــــريـــــة الـــــعــــامـــــة لالســـــتـــــشــــراف والـــــدراســــات - ا
والتكوين

ديرية العامة للموارد - ا
- مديرية الشؤون القانونية

بادالت االقتصادية - مديرية ترقية ودعم ا
صالح التقنية. - مديرية ا

ــديـريــة الـعــامــة لــلـتــشـريــفـات وتـكـلّــــف ــديـريــة الـعــامــة لــلـتــشـريــفـات  : ا ـادّة ة 2 : ا ـادا ا
ـا يأتي :

ـــتـــعـــلــــقـــة بـــالـــبـــعـــثـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة ـــســـائل ا - ا
والـــقــنــصــلــيــة األجـــنــبــيــة بــاجلــزائـــر واجلــزائــريــة بــاخلــارج

راكز الثقافية مثليات الدولية وا وا
ـتـعـلــقـة بـوضـعـيـة أعــضـاء هـذه الـبـعـثـات ـسـائل ا - ا
ــمـثــلـيــات في إطـار اتــفـاقــيـات فــيـيــنـا حـول الــعالقـات وا

الئم الدبلوماسية والقنصلية والتشريع اجلزائري ا
- تـنـظيم زيـارات الـشخـصـيات الـرسـميـة األجـنبـية

إلى اجلزائر.
وتضم مديريت (2) :

1 . مـديـريـة احلصـانـات واالمـتيـازات الـدبـلومـاسـية . مـديـريـة احلصـانـات واالمـتيـازات الـدبـلومـاسـية
ا يأتي : وتكلف 

ــــتـــعـــلــــقـــة بـــاحلــــصـــانـــات واالمــــتـــيـــازات ـــســــائل ا - ا
الدبلوماسية

ــســتــنــدات والــوثــائق الــرســمــيــة وتــقـد - إصــدار ا
طـلـبـات التـأشـيـرة إلى الـبـعـثـات األجـنـبـيـة لـصالـح أعوان

وزارة الشؤون اخلارجية ومبعوثي الدولة.
وتضم ثالث (3) مديريات فرعية :

ـــســـتــــخـــدمـــ ــــديـــريـــة الــــفـــرعـــيــــة حلـــصـــانــــات ا ـــســـتــــخـــدمـــأ.  ا ــــديـــريـــة الــــفـــرعـــيــــة حلـــصـــانــــات ا أ.  ا
ا يأتي :  الدبلوماسي واحملالت الدبلوماسيةالدبلوماسي واحملالت الدبلوماسية وتكلف 
ـــعــــتـــرف بـــهـــا ــــتـــعـــلــــقـــة بـــاحلـــصــــانـــات ا ـــســـائل ا - ا
ـعتمدين للمـستخـدم الدبلـوماسي ومـن في مقامهم ا

باجلزائر
- مسك القوائم الدبلوماسية والقنصلية
تعلقة باحملالت الدبلوماسية. سائل ا - ا

ـديــريـة الــفـرعــيـة لالمــتـيــازات الـدبــلـومــاسـيـة ـديــريـة الــفـرعــيـة لالمــتـيــازات الـدبــلـومــاسـيـةب . ا ب . ا
ا يأتي : والقنصليةوالقنصلية وتكلف 

ــــســـــتــــنــــدات ووثـــــائق الـــــهــــويـــــة لــــلـــــســــلك - إصـــــدارا
ـــنــظــمـــات الــدولــيــة والـــبــعــثــات الـــدبــلــومـــاسي وأعــضــاء ا
األجــنــبـــيــة ذات الــطـــابع اخلــاص وكـــذا الـــتــأشـــيــرات عــلى

ستندات الدبلوماسية ا
ــــتــــعــــلــــقــــة بـــاالمــــتــــيــــازات واإلعــــفـــاءات ــــســــائل ا - ا
ـــعــتــرف بــهــا لــلــمـــســتــخــدمــ الــدبــلـــومــاســيــ ومن في ا

عتمدين باجلزائر. مقامهم ا
ـديريـة الـفـرعيـة لـلـمسـتـندات ووثـائق الـسـفر ـديريـة الـفـرعيـة لـلـمسـتـندات ووثـائق الـسـفرج.  ا ج.  ا

ا يأتي : وتكلف 
ـوظفي وزارة ـستـنـدات ووثائق الـسـفر  - إصدار ا
ــــصـــالح ــــعـــيــــنـــ بــــا ــــا في ذلك ا الــــشـــؤون اخلــــارجـــيــــة 

اخلارجية وكذا الهيئات الرسمية للدولة
همة الداخلية واخلارجية - إعداد األوامر 

قـدمة لدى الـسفارات -  مـتابـعة طلـبات الـتأشيـرة ا
عـتمدة بـاجلزائـر لصالح أعـوان وزارة الشؤون اخلـارجية ا

أو مبعوثي الدولة.
ــــــراسـم والـــــــزيــــــارات الـــــــرســـــــمـــــــيــــــة ــــــراسـم والـــــــزيــــــارات الـــــــرســـــــمـــــــيــــــة. مـــــــديـــــــريـــــــة ا 2. مـــــــديـــــــريـــــــة ا

ا يأتي : ؤتمرات وتكلف  ؤتمرات وا وا
- إجــراء اعـتـمــاد رؤسـاء الـبـعــثـات ومـلــحـقي الـدفـاع

نظمات الدولية وموظفي ا
ــــؤتــــمـــــرات وزيــــارات الــــشــــخــــصــــيــــات - تــــنـــــظــــيم ا

الرسمية األجنبية إلى اجلزائر
راسم. - تنظيم ا

وتضم مديريت (2) فرعيت :
ـــــقــــابالت ــــديــــريـــــة الــــفــــرعـــــيــــة لالعـــــتــــمــــادات وا ـــــقــــابالتأ. ا ــــديــــريـــــة الــــفــــرعـــــيــــة لالعـــــتــــمــــادات وا أ. ا

ا يأتي : والزيارات الرسميةوالزيارات الرسمية وتكلف 
- إجـراء االعــتـمـاد وإعـداد رسـائل االعـتـمـاد ورسـائل

الديوان والبراءات القنصلية وطلبات االعتماد
- إجـــراء طــلب االعـــتــمــاد وحتـــضــيـــر مــراسم تـــســلــيم

أوراق االعتماد
ــقــابالت الــتـي يــطــلــبــهــا أعــضــاء الــســلك - تـــنــظــيم ا

الدبلوماسي األجنبي لدى السلطات اجلزائرية.
ا يأتي: ديرية الفرعية للمؤتمرات وتكلف  ديرية الفرعية للمؤتمراتب. ا ب. ا
ؤتمـرات الوطنيـة والدولية وتنـظيمها - حتـضير ا
وكـذا الــلـقــاءات األخـرى ذات الــطـابع الــسـيــاسي والـعــلـمي
ــــنــــتـــــديــــات واأليــــام والـــــثــــقــــافـي ال ســــيـــــمــــا الــــنـــــدوات وا

الدراسية
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ــشـتــركــة بــ اجلــزائـر - حتــضــيــر انــعـقــاد الــلــجــان ا
وشركائها األجانب وتنظيمها ومتابعتها

- حـفظ الوثـائق البـروتوكـوليـة الضـرورية لـتنـظيم
شتركة وتسييرها ؤتمرات واللجان ا ا

ساهمة في نشاطات القاعة الشرفية للمطار. - ا
ديـريـة الـعامـة لـلبـلـدان العـربـية وتـكلف ديـريـة الـعامـة لـلبـلـدان العـربـية : ا 3 : ا ادة  ادة ا ا

ا يأتي :
- الـــســهــر عــلى تــنــفــيــذ ســـيــاســة اجلــزائــر مع الــعــالم

تخصصة  غاربية ا نظمات العربية وا العربي وا
- اقـــتــــراح صــــيغ تــــطــــويــــر الــــتـــعــــاون بــــ اجلــــزائـــر

والعالم العربي وترقيته
ــتــعــلـــقــة بــالــقــضــايــا ـــلــفــات ا - الـــســهــر عــلى إعــداد ا

السياسية في العالم العربي وتقييمها وحتليلها.
وتضم مديريت (2) :

ـغـرب الـعـربي ـغـرب الـعـربي واحتـاد ا ـغـرب الـعـربي. مـديـريـة ا ـغـرب الـعـربي واحتـاد ا 1. مـديـريـة ا
ا يأتي : وتكلف 

ـغـرب الـعربي - تـنـفـيذ سـيـاسة اجلـزائـر مع بـلدان ا
ومتابعتها

ـــنـــبــــثـــقــــة عن آلــــيـــات الــــتـــعـــاون ــــلـــفــــات ا - إعـــداد ا
ـعـنــيـة واإلشـراف عـلـيه الـثـنــائي بـ اجلـزائـر والــبـلـدان ا

وتنفيذه ومتابعته 
ـــــغــــــرب الـــــعــــــربي - مـــــتــــــابـــــعــــــة نـــــشــــــاطـــــات احتــــــاد ا

نظمات التابعة له. وا
 وتضم مديريت (2) فرعيت : 

غرب العربي وتكلّف ديرية الفرعية لبلدان ا غرب العربيأ.  ا ديرية الفرعية لبلدان ا أ.  ا
ا يأتي :

ــتــعـــلــقــة بـــالــتــعــاون ــلــفـــات ا - حتــضــيـــر مــخــتـــلف ا
الثنائي

شتركة  تعلقة باللجان ا لفات ا - حتضير ا
ـتــعـلـقـة - مــتـابـعــة تـنـفــيـذ الـتــوصـيـات والــقـرارات ا

بالتعاون الثنائي.
ـــغــــرب الــــعـــربي ــــديـــريــــة الــــفـــرعــــيـــة الحتــــاد ا ـــغــــرب الــــعـــربيب.  ا ــــديـــريــــة الــــفـــرعــــيـــة الحتــــاد ا ب.  ا

ا يأتي :  وتكلّف 
غرب تعلقة باجتماعات احتاد ا لفـات ا - حتضير ا

العربي
تعلقة باجملالس الوزارية - إعداد االقتراحات ا

ـتـخذة - متـابـعـة مـخـتـلف الـقرارات والـتـوصـيـات ا
غرب العربي. في إطار احتاد ا

شـرق العـربي وجامعـة الدول العـربية شـرق العـربي وجامعـة الدول العـربية. مديـرية ا 2. مديـرية ا
ا يأتي : وتكلّف 

- تــــنـــفــــيــــذ ســـيــــاســـة اجلــــزائـــر مـع الـــدول الــــعـــربــــيـــة
ومتابعتها

ـــنـــبــــثـــقــــة عن آلــــيـــات الــــتـــعـــاون ــــلـــفــــات ا - إعـــداد ا
الثنائي واإلشراف عليها وتنفيذها ومتابعتها

نظمات العربية. - متابعة نشاطات ا
وتضم مديريت (2) فرعيت : 

ـــشـــرق الـــعـــربي ـــديـــريــــة الـــفـــرعـــيـــة لـــبـــلـــدان ا ـــشـــرق الـــعـــربيأ.  ا ـــديـــريــــة الـــفـــرعـــيـــة لـــبـــلـــدان ا أ.  ا
ا يأتي : وتكلّف 

تعلقة بالتعاون الثنائي لفات ا - حتضير ا
- مــتـابـعـة تـنــفـيـذ الـتـوصــيـات والـقـرارات في إطـار

التعاون الثنائي 
شتركة. تعلقة باللجان ا لفات ا - حتضير ا

ـــديـــريـــة الـــفـــرعـــيـــة جلـــامـــعـــة الـــدول الـــعـــربـــيــة ـــديـــريـــة الـــفـــرعـــيـــة جلـــامـــعـــة الـــدول الـــعـــربـــيــةب.  ا ب.  ا
ا يأتي : تخصصة وتكلّف  نظمات ا تخصصة وا نظمات ا وا

تعلقة باجتماعات جامعة الدول لفات ا - حتضير ا
العربية

ـتـعـلـقـة بـاجملـالس ـلـفـات واالقـتـراحـات ا - حتـضـيـر ا
تخصصة  راكز العربية ا نظمات وا الوزارية وا

- متابـعة مـختـلف القـرارات والتـوصيـات الصادرة
عن جامعة الدول العربية.

وتـكـلّـــف ــديـريـــــة الـعــامـــة إلفــريـقــيــــا  ــديـريـــــة الـعــامـــة إلفــريـقــيــــا  : ا ــادة 4 : ا ــادة ا ا
ـا يأتي :

- تـــنــــفـــيـــذ الـــســـيـــاســــة الـــوطـــنـــيـــة اإلفـــريــــقـــيـــة عـــلى
تعدد األطراف وتنسيقها  الصعيدين الثنائي وا

- ترقية نشاطات التعاون 
- تقييم نشاطات التعاون ومتابعتها.

وتضم مديريت (2) :
1.  مـديـريـة الــعالقـات الـثـنـائـيـة اإلفـريـقـيـة .  مـديـريـة الــعالقـات الـثـنـائـيـة اإلفـريـقـيـة وتـكـلّف

ا يأتي :
- متابعة العالقات الثنائية

- اقـــتــــراح صــــيغ تــــطــــويــــر الــــتـــعــــاون بــــ اجلــــزائـــر
والبلدان اإلفريقية وترقيته.

وتضم ثالث (3) مديريات فرعية : 
ــــديـــريـــة الـــفــــرعـــيـــة لـــبــــلـــدان الـــســـاحل وتـــكـــلّف ــــديـــريـــة الـــفــــرعـــيـــة لـــبــــلـــدان الـــســـاحل أ. ا أ. ا

تابعة العالقات ب اجلزائر وبلدان الساحل اجملاورة. 
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ـــــديـــــريـــــة الــــفـــــرعـــــيـــــة إلفــــريـــــقـــــيـــــا الــــشـــــرقـــــيــــة ـــــديـــــريـــــة الــــفـــــرعـــــيـــــة إلفــــريـــــقـــــيـــــا الــــشـــــرقـــــيــــةب. ا ب. ا
ــتــابـــعــة الــعالقــات بــ اجلــزائــر واالســتـــوائــيــة واالســتـــوائــيــة وتــكــلّف 

وبلدان إفريقيا الشرقية واالستوائية
ـديريـة الـفـرعيـة إلفـريـقيـا الـغربـيـة والـوسطى ـديريـة الـفـرعيـة إلفـريـقيـا الـغربـيـة والـوسطىج. ا ج. ا
ـتــابـعـة الـعالقــات بـ اجلـزائـر وبـلــدان إفـريـقـيـا وتـكـلف 

الغربية والوسطى.
ـتــعـددة األطـراف ـتــعـددة األطـراف. مــديـريــة الـعالقـات اإلفــريـقــيـة ا 2. مــديـريــة الـعالقـات اإلفــريـقــيـة ا
ـتعـدد األطراف ـتابـعة الـنشـاطات ذات الـطابع ا وتـكلّف 
لالحتاد اإلفـريـقي والـلجـنـة االقـتصـاديـة إلفريـقـيـا التـابـعة

نظمات اجلهوية الفرعية.  تحدة وا لأل ا
وتضم مديريت (2) فرعيت :

ـديـريــة الـفـرعــيـة لالحتــــاد اإلفـريـقــي وتـكـلّـــف ـديـريــة الـفـرعــيـة لالحتــــاد اإلفـريـقــيأ. ا أ. ا
ا يأتي :

ـشـاركـة اجلـزائـر في نـشـاطـات االحتاد - الـتـحـضـير 
اإلفريقي وهيئاته الفرعية

تخذة في هذا اإلطار. - متابعة تنفيذ القرارات ا
ديـريـة الفـرعـية لـلـمـنظـمـات اجلهـويـة الفـرعـية ديـريـة الفـرعـية لـلـمـنظـمـات اجلهـويـة الفـرعـيةب. ا ب. ا

ا يأتي : واالندماج القاري واالندماج القاري وتكلّف 
شـاركـة اجلزائـر في نـشاطـات الـلجـنة - الـتـحضـيـر 
ـنـظـمـات ـتـحـدة وا االقـتـصـاديـة إلفـريـقـيـا الـتــابـعـة لأل ا

وضوعة حتت رعايتها  ا
- متابعة نشاطات اجملموعات االقتصادية اجلهوية.
ا يأتي : ديرية العامة ألوروبا وتكلّف  ديرية العامة ألوروبا  : ا ادة 5 : ا ادة ا ا
- تـرقيـة الـتعـاون واحلـوار والشـراكـة مع مؤسـسات
االحتــــــاد األوروبـي ومع الــــــفــــــضـــــــاء األورو - مــــــتــــــوســــــطي

وتنسيقه مع هياكل الدولة األخرى
- تنفيذ سياسة اجلزائر جتاه بلدان أوروبا.

وتضم مديريت (2) :
1. مـــــــــديـــــــــريـــــــــة الــــــــــتـــــــــعـــــــــاون مـع االحتــــــــــاد األوروبي. مـــــــــديـــــــــريـــــــــة الــــــــــتـــــــــعـــــــــاون مـع االحتــــــــــاد األوروبي
ــــؤســــســـات األوروبــــيـــة وتــــكـــلّـف بـــتــــرقـــيــــة الـــشــــراكـــة ــــؤســــســـات األوروبــــيـــة وا وا
الــثــنـائــيــة وتـســيــيــرهـا ومــتــابـعــتــهـا مـع االحتـاد األوروبي

وكذا في إطار الفضاء األورو - متوسطي.
وتضم مديريت (2) فرعيت :

ــــديــــريــــة الــــفــــرعـــيــــة لــــلــــمــــؤســــســــات األوروبــــيـــة ــــديــــريــــة الــــفــــرعـــيــــة لــــلــــمــــؤســــســــات األوروبــــيـــةأ. ا أ. ا
ا يأتي : والعالقات األورو - متوسطية والعالقات األورو - متوسطية وتكلّف 

- تـنسـيق مـشاركـة اجلزائـر في مـسار الـشراكـة ب
ــــنـــتـــدى ـــتــــوســـطـــيــــة في ا االحتـــاد األوروبي والــــبـــلــــدان ا

توسط توسطي وكذا في إطار غرب البحر ا ا

ــان األوروبي - مــتـــابــعــة عالقــات اجلــزائـــر مع الــبــر
واجمللس األوروبي

ؤتمرات الوزارية - تنسيق مـشاركة اجلزائر في ا
توسط ومتابعتها. تخصصة لغرب البحر األبيض ا ا

ديـرية الـفرعـية لـلشراكـة مع االحتاد األوروبي ديـرية الـفرعـية لـلشراكـة مع االحتاد األوروبيب. ا ب. ا
ا يأتي :  واألمن اجلهويواألمن اجلهوي وتكلف 

- تـــســـيــــيـــر اتــــفـــاق الــــشـــراكـــة مـع االحتـــاد األوروبي
ومتابعته وتقييم تطبيقه

ــالي والـتـقـني بـ - الـتـخـطـيـط لـبـرامج الـتـعـاون ا
اجلـزائـر واالحتـاد األوروبي والـتـفـاوض بـشـأنـهـا وتـنـسـيق

تنفيذها
- حتـــلــيل الــقـــضــايــا ذات الــصــلـــة بــاألمن في أوروبــا

وفي الفضاء األورو - متوسطي وتسييرها
- تـنـسـيق عالقـات اجلـزائـر مع منـظـمـة حـلف شـمال

األطلسي ومتابعتها
- تــــنـــــســـــيق عـالقــــات اجلـــــزائـــــر مع مـــــنـــــظــــمـــــة األمن

والتعاون في أوروبا ومتابعتها.
2. مـــديـــريـــة بـــلـــدان أوروبـــا. مـــديـــريـــة بـــلـــدان أوروبـــا وتـــكـــلـف بـــالـــتـــخـــطـــيط

ألنشطة التعاون مع بلدان أوروبا وتقييمها وتنفيذها.
وتضم ثالث (3) مديريات فرعية :

ـــديــريـــة الـــفـــرعــيـــة لـــبــلـــدان أوروبـــا اجلــنـــوبـــيــة ـــديــريـــة الـــفـــرعــيـــة لـــبــلـــدان أوروبـــا اجلــنـــوبـــيــةأ. ا أ. ا
وتـكلّف بـتـسيـيـر العالقـات الـثنـائـية والـتعـاون مع بـلدان

أوروبا اجلنوبية ومتابعتها.
ـــديـــريـــة الـــفـــرعـــيــة لـــبـــلـــدان أوروبـــا الـــغـــربـــيــة ـــديـــريـــة الـــفـــرعـــيــة لـــبـــلـــدان أوروبـــا الـــغـــربـــيــةب. ا ب. ا
والــشـــمــالــيــة والـــفــاتــيــكــانوالــشـــمــالــيــة والـــفــاتــيــكــان وتــكــلّف بـــتــســيــيـــر الــعالقــات
الثنـائية والـتعاون مع بلـدان أوروبا الغـربية والشـمالية

والفاتيكان ومتابعتها.
ــديـــريـــة الـــفـــرعــيـــة لـــبـــلـــدان الــبـــلـــقـــان وأوروبــا ــديـــريـــة الـــفـــرعــيـــة لـــبـــلـــدان الــبـــلـــقـــان وأوروبــاج. ا ج. ا
الـوسـطى والشـرقـيةالـوسـطى والشـرقـية وتكـلف بتـرقيـة وتـسيـير الـعالقات
الثنـائية مع بـلدان الـبلقـان وأوروبا الـوسطى والشـرقية

ومتابعتها.
ــديــريــة الـــعــامــة ألمــريــكــا وتــكــلّف بــدفع ــديــريــة الـــعــامــة ألمــريــكــا  : ا ــادة 6 : ا ــادة ا ا
الـعالقات الثنائـية وتنسيـقها مع بلدان الـقارة األمريكية
ـنـظمـات اجلهـويـة واجلهـوية وبلـدان الـكارايـيب وكذا مع ا

الفرعية.
وتضم مديريت (2) :

1. مـديـريـة أمــريـكـا الـشـمـالـيـة. مـديـريـة أمــريـكـا الـشـمـالـيـة وتـكـلّـف بـالـتـخـطـيط
لــلـعالقـات الـثـنـائـيــة وتـقـيـيـمـهـا وكـذا تــنـفـيـذ الـتـعـاون مع

كسيك. تحدة األمريكية وا كندا والواليات ا
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وتضم مديريت (2) فرعيت : 
ـتـحــدة األمـريـكـيـة ـديـريـة الــفـرعـيـة لـلــواليـات ا ـتـحــدة األمـريـكـيـةأ. ا ـديـريـة الــفـرعـيـة لـلــواليـات ا أ. ا
وتـــكــلّـف بــتـــســـيـــيـــر الـــعالقـــات الــثـــنـــائـــيـــة والـــتــعـــاون مع

تحدة األمريكية ومتابعتها الواليات ا
ــكــســيك وتــكــلّف ــديـــريــة الــفــرعـــيــة لــكــنـــدا وا ــكــســيكب. ا ــديـــريــة الــفــرعـــيــة لــكــنـــدا وا ب. ا
كسيك بـتسيير الـعالقات الثنائـية والتعاون مع كـندا وا

ومتابعتها.
2. مـديــريـة بــلــدان أمـريــكـا الالتــيــنـيــة والـكــارايـيب. مـديــريـة بــلــدان أمـريــكـا الالتــيــنـيــة والـكــارايـيب
وتـكـلّف بـالـتـخـطـيط لـلـعـالقـات الـثـنـائـيـة وتـقـيـيـمـهـا وكذا
تنفيذ التعاون مع بلدان أمريكا الالتينية والكاراييب. 

وتضم مديريت (2) فرعيت : 
ــديـــريـــة الـــفـــرعــيـــة لـــبـــلــدان أمـــريـــكـــا الــوســـطى ــديـــريـــة الـــفـــرعــيـــة لـــبـــلــدان أمـــريـــكـــا الــوســـطىأ.  ا أ.  ا
والـــكـــارايــيبوالـــكـــارايــيب وتـــكـــلّف بـــتـــســـيــيـــر الـــعالقـــات الـــثـــنـــائـــيــة
والتـعـاون مع بلـدان أمـريكـا الـوسطى وبـلـدان الكـاراييب

ومتابعتها.
ــديـريــة الــفـرعــيــة ألمـريــكــا اجلـنــوبــيـة وتــكــلّف ــديـريــة الــفـرعــيــة ألمـريــكــا اجلـنــوبــيـةب. ا ب. ا
بتـسـييـر الـعالقات الـثـنـائيـة والـتعـاون مع بـلدان أمـريـكا

اجلنوبية ومتابعتها.
ــديـــريـــة الــعـــامـــة آلســيـــا وأوقـــيــانـــوســـيــا ــديـــريـــة الــعـــامـــة آلســيـــا وأوقـــيــانـــوســـيــا: ا ــادة 7 : ا ــادة ا ا
وتـــكـــلـف بــتـــنـــفـــيـــذ ســـيـــاســـة اجلـــزائـــر جتـــاه بـــلـــدان آســـيــا

وأوقيانوسيا.
 وتضم مديريت (2) : 

1. مـــديـــريـــة آســـيـــا الـــوســـطى والـــشـــرقـــيــة. مـــديـــريـــة آســـيـــا الـــوســـطى والـــشـــرقـــيــة وتـــكــلف
بــتــرقــيــة الــعالقــات الــثـنــائــيــة مع بــلــدان آســيــا الـوســطى

والشرقية وتسييرها ومتابعتها.
 وتضم مديريت (2) فرعيت :

ــــديــــريـــة الــــفـــرعــــيـــة آلســــيـــا الــــوســـطى وتـــكـــلف ــــديــــريـــة الــــفـــرعــــيـــة آلســــيـــا الــــوســـطىأ. ا أ. ا
بالعالقات الثنائية مع بلدان آسيا الوسطى.

ـــديــريـــة الــفـــرعــيـــة آلســـيــا الـــشــرقـــيــة وتـــكــلف ـــديــريـــة الــفـــرعــيـــة آلســـيــا الـــشــرقـــيــةب. ا ب. ا
بالعالقات الثنائية مع بلدان آسيا الشرقية.

2. مـديـريــة آسـيــا اجلـنـوبــيـة وأوقـيــانـوســيـا واحملـيط. مـديـريــة آسـيــا اجلـنـوبــيـة وأوقـيــانـوســيـا واحملـيط
الـهـاديالـهـادي وتــكـلـف بـتــرقــيــة الـعالقــات الــثــنـائــيــة مع بــلـدان
آسـيا اجلنـوبيـة وأوقيـانوسـيا واحمليط الـهادي وتـسيـيرها

ومتابعتها.
 وتضم مديريت (2) فرعيت :

ـــديـــريـــة الـــفـــرعـــيـــة آلســـيـــا اجلـــنـــوبـــيـــة وتـــكـــلف ـــديـــريـــة الـــفـــرعـــيـــة آلســـيـــا اجلـــنـــوبـــيـــةأ. ا أ. ا
بالعالقات الثنائية مع بلدان آسيا اجلنوبية

ديـريـة الفـرعـية ألوقـيـانوسـيا واحملـيط الـهادي ديـريـة الفـرعـية ألوقـيـانوسـيا واحملـيط الـهاديب. ا ب. ا
وتــكـــلف بــالـــعالقــات الـــثــنـــائــيــة مـع بــلــدان أوقـــيــانـــوســيــا

واحمليط الهادي.

ــــتــــعــــددة ــــديــــريــــة الــــعــــامــــة لــــلــــعالقــــات ا ــــتــــعــــددة : ا ــــديــــريــــة الــــعــــامــــة لــــلــــعالقــــات ا ــــادة 8 : ا ــــادة ا ا
ا يأتي :  األطرافاألطراف وتكلف 

ـــســـائـل الـــســـيـــاســـيــة ومـــســـائـل حـــقـــوق اإلنـــســان - ا
والـتـنـميـة االجـتـمـاعيـة ونـزع الـسالح واألمن الـدولي على

تحدة والهيئات اجلهوية مستوى منظمة األ ا
ـتـعددة الـيـة والتـجـارية ا ـسـائل االقـتصـاديـة وا - ا
ـتـحـدة وهـيـئـاتـها األطـراف الـتي تـنـاقـشـهـا مـنـظـمـة األ ا
تخصصة وكذا التجمعات الدولية وما ب اجلهوية ا

ـية ـؤتمـرات الـعا - حتضـيـر مشـاركـة اجلزائـر في ا
ومــــــا بـــــــ اجلـــــــهــــــويـــــــة فـي اجملــــــاالت الـــــــتـي تــــــدخـل ضـــــــمن

اختصاصها.
وتضم ثالث (3) مديريات : 

1. مــديــريـة الــشــؤون الـســيــاســيـة الــدولــيـة. مــديــريـة الــشــؤون الـســيــاســيـة الــدولــيـة وتــكــلف
ــؤتــمــرات ــتــحــدة وا ــنــظــمــة األ ا بـــالــقــضــايــا الــتــابــعــة 

اجلهوية وقضايا األمن ونزع السالح. 
وتضم مديريت (2) فرعيت : 

نظمات ما ب تحدة وا ديرية الفرعية لأل ا نظمات ما بأ. ا تحدة وا ديرية الفرعية لأل ا أ. ا
ا يأتي :  اجلهويةاجلهوية وتكلف 

سائل التـابعة للـجمعيـة العامة - معاجلـة ومتابعـة ا
ــنــظــمـة األ وجملــلس األمـن ولـلــهــيــئــات األخــرى الــتــابــعــة 

تحدة  ا
- حتـضـير مـشـاركـة اجلزائـر في اجـتمـاعـات منـظـمة
ـنـظـمـات مـا الـتـعـاون اإلسالمـي وحـركـة عـدم االنـحـيــاز وا

ب اجلهوية ذات الطابع السياسي.
ـديـريـة الـفـرعـيـة لألمن ونـزع الـسالح وتـكـلف ـديـريـة الـفـرعـيـة لألمن ونـزع الـسالحب. ا ب. ا
ـــســائل ذات ــتـــابــعــة مـــســائـل نــزع الـــسالح واإلرهــاب وا

الطابع االستراتيجي واألمن الدولي.
2.  مديرية الـعالقات االقتصاديـة والتعاون الدولي.  مديرية الـعالقات االقتصاديـة والتعاون الدولي
تعددة الية والـتجارية ا سائل االقـتصادية وا وتكلف با
ـــتـــحــــدة وهـــيـــئــــاتـــهـــا ــــنـــظـــمــــة األ ا األطــــراف الـــتـــابــــعـــة 

تخصصة وكذا التجمعات الدولية وما ب اجلهوية. ا
وتضم مديريت (2) فرعيت : 

ـالـيـة ـديـريـة الــفـرعـيـة لـلـشـؤون االقــتـصـاديـة وا ـالـيـةأ. ا ـديـريـة الــفـرعـيـة لـلـشـؤون االقــتـصـاديـة وا أ. ا
والــتـــجــاريــةوالــتـــجــاريــة وتـــكــلف بـــتــحــضـــيــر مـــشــاركــة اجلـــزائــر في
ــــتـــــعــــددة األطـــــراف في اجملــــاالت ــــفـــــاوضــــات الــــدولـــــيــــة ا ا

الية والنقدية ومتابعتها. االقتصادية والتجارية وا
ؤسـسات الـدولية ديريـة الفـرعيـة للبـرامج وا ؤسـسات الـدوليةب. ا ديريـة الفـرعيـة للبـرامج وا ب. ا
ــتـــخــصـــصــة وتـــكـــلف بـــتــنـــســيـق أنــشـــطــة الـــتـــعــاون مع ــتـــخــصـــصــةا ا
ـتـخـصـصـة لـنـظام األ الـصـنـاديق والـبـرامج والـهـيئـات ا
تـحدة والـهيـئـات األخرى والـتجـمعـات الدولـية ومـا ب ا

اجلهوية ومتابعتها.
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3. مـــــديـــريـــة الـــشــــؤون اإلنـــســـانـــيـــة واالجـــتـــمـــاعـــيــة. مـــــديـــريـــة الـــشــــؤون اإلنـــســـانـــيـــة واالجـــتـــمـــاعـــيــة
سائل والثـقافية والـعلمـية والتـقنيـة الدوليةوالثـقافية والـعلمـية والتـقنيـة الدولية وتكـلف با
ستدامة الـتي تخص حقوق اإلنسـان والبيئـة والتنميـة ا
والتـنمـيـة االجتـماعـيـة وكذا الـشؤون الـثـقافـية والـعـلمـية

والتقنية الدولية.
وتضم ثالث (3) مديريات فرعية : 

ــــديـــريــــة الــــفـــرعــــيــــة حلـــقــــوق اإلنــــســـان وتـــكـــلف ــــديـــريــــة الــــفـــرعــــيــــة حلـــقــــوق اإلنــــســـانأ. ا أ. ا
ـــســـائل اإلنـــســـانـــيـــة وحـــقـــوق اإلنـــســـان وكـــذا حتـــضـــيــر بـــا
ـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة مـــشـــاركـــة اجلـــزائـــر  في نـــشـــاطـــات ا
اخملـتـصـة وتـنـسيـقـهـا وكـذا متـابـعـة االلـتـزامات الـتـعـاقـدية

ذات الصلة.
ـسـتـدامة ـديريـة الـفـرعـية لـلـبـيـئة والـتـنـمـية ا ـسـتـدامةب. ا ـديريـة الـفـرعـية لـلـبـيـئة والـتـنـمـية ا ب. ا

ا يأتي : واالجتماعيةواالجتماعية وتكلف 
ـتـعـلــقـة بـالـسـيـاسـة الـوطـنـيـة في مـجـال ـسـائل ا - ا

ستدامة البيئة والتنمية ا
ــتــعـددة - تــنــظــيم أنــشـطــة الــتــعــاون مع الــهــيــئــات ا

سائل وتنشيطها. كلفة بهذه ا األطراف ا
ـــرأة ــــتــــعــــلــــقــــة ال ســـيــــمــــا بــــاألســــرة وا ــــســــائل ا - ا
ـــعـــاقــ والـــطـــفـــولـــة والـــصـــحــة والـــشـــبـــاب واألشـــخـــاص ا

. سن والرياضة واألشخاص ا
ـديـريـة الـفـرعـيـة لـلـشـؤون الـثـقـافـيـة والـعـلـمـيـة ـديـريـة الـفـرعـيـة لـلـشـؤون الـثـقـافـيـة والـعـلـمـيـةج. ا ج. ا

ا يأتي : والتقنيةوالتقنية وتكلف 
ــتــعــلـــقــة بــالــتــربـــيــة والــثــقــافــة ــســـائل ا - مــعــاجلــة ا

واإلعالم والعلوم والتقنية على الصعيد الدولي
ـنــظـمـات الــدولـيـة - مـتـابــعـة عالقــات الـتـعــاون مع ا

اخملتصة.
ـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لــلـــشـــؤون الـــقـــنـــصـــلـــيــة ـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لــلـــشـــؤون الـــقـــنـــصـــلـــيــةا ــادة 9 : : ا ــادة ا ا

ا يأتي : واجلالية الوطنية في اخلارجواجلالية الوطنية في اخلارج وتكلف 
- تـنفـيـذ ومـتـابـعة الـسـيـاسـة الـوطنـيـة جتـاه اجلـالـية

اجلزائرية في اخلارج وحمايتها والدفاع عن مصاحلها 
- متابعة الكفاءات الوطنية في اخلارج

ـــتــعـــلـــقــة بـــاألجــانب ــســـائل ا - الــتـــكــفـل ومــتـــابــعـــة ا
باجلزائر.

وتضم ثالث (3) مديريات : 
1. مــديــريــة اجلــالــيــة الــوطــنــيــة في اخلــارج. مــديــريــة اجلــالــيــة الــوطــنــيــة في اخلــارج وتــكــلف
ـــتــــعـــلـــقـــة ـــســــائل ا بــــحـــمـــايــــة اجلـــزائـــريـــ فـي اخلـــارج وا
ــمـتــلــكــات واحلــالـة بـالــوضــعــيــة الــقـانــونــيــة لألشــخــاص وا

دنية والقنصلية. ا
وتضم ثالث (3) مديريات فرعية : 

ـديريـة الـفرعـية حلـمايـة اجلـزائريـ في اخلارج ـديريـة الـفرعـية حلـمايـة اجلـزائريـ في اخلارجأ. ا أ. ا
ــــرتـــبـــطــــة بـــحــــمـــايـــة ـــســـائـل اخلـــصـــوصــــيـــة ا وتـــكــــلف  بــــا

اجلزائري في اخلارج والدفاع عن مصاحلهم.
ـــديــــريــــة الــــفـــرعــــيــــة لـــلــــوضــــعـــيــــة الــــقـــانــــونــــيـــة ـــديــــريــــة الــــفـــرعــــيــــة لـــلــــوضــــعـــيــــة الــــقـــانــــونــــيـــةب. ا ب. ا

ا يأتي :  متلكات وتكلّف  متلكات لألشخاص وا لألشخاص وا
ــــتــــعــــلــــقــــة ــــســــائل ا - دراســــة ومــــعــــاجلـــــة مــــجــــــمل ا
ــنــازعــات اخلـاصـــة بــاجلــالــيــة بــالـوضــعــيــــة الــقــانـونــيــة وا
الـــوطــنـــيـــة فــي اخلـــارج ومـــتــابـــعـــة تـــطــبـــيق االتـــفـــاقـــيــات

واالتفاقات الدولية اخلاصة بالعمل القنصلي
- إعـداد االتـفـاقات الـقـنـصـليـة والـقـضـائيـة ومـتـابـعة

تنفيذها
- إعداد دراسات حول مشاكل الهجرة

ســـائل ذات الصـــلة بوضـعيات اإلقـامة والـتنقل - ا
ـقـيـم ـتـلـكـات الـرعـايـا اجلـزائـريـ ا والـنـزاعـات حول 

في اخلارج.
ـدنــيـة والـقـنــصـلـيـة ــديـريـة الـفــرعـيـة لـلــحـالـة ا ـدنــيـة والـقـنــصـلـيـةج. ا ــديـريـة الـفــرعـيـة لـلــحـالـة ا ج. ا

ا يأتي : وتكلف 
ــدنــيــة لــلــرعــايــا - تــســلــيم مــخـــتــلف وثــائق احلــالــة ا
ـــــــراكـــــــز ـــــــســـــــجــــــــلـــــــ لـــــــدى ا ـــــــولـــــــوديـن فـي اخلـــــــارج وا ا

الدبلوماسية والقنصلية
- تسليم شهادات التسجيل القنصلي

- الــتـــصــديق عـــلى الــوثـــائق اإلداريــة وعــقـــود احلــالــة
دنية. ا

2. مديـرية الـكفاءات الـوطنـية في اخلـارج والبرامج. مديـرية الـكفاءات الـوطنـية في اخلـارج والبرامج
تابـعة وتنفيـذ العمليات والشـؤون االجتماعيةوالشـؤون االجتماعية وتكلف 

وجهة للجالية الوطنية في اخلارج. والبرامج ا
وتضم مديريت (2) فرعيت :

ـديريـة الفـرعيـة للـكفـاءات الوطـنيـة في اخلارج ـديريـة الفـرعيـة للـكفـاءات الوطـنيـة في اخلارجأ. ا أ. ا
ا يأتي : وتكلف 

- مـسك بـطـاقـيـة حــول الـكـفـاءات الـوطـنـيـة واحلـركـة
اجلمعوية اجلزائرية في اخلارج

ـــســاهــمــة في تــطــويــر آلـــيــات تــســهــيل مــشــاركــة - ا
الكفاءات الوطنية في جهود التنمية الوطنية.

ــــــديــــــريـــــة الــــــفـــــرعــــــيــــــة لـــــلــــــبــــــرامج والــــــشـــــؤون ــــــديــــــريـــــة الــــــفـــــرعــــــيــــــة لـــــلــــــبــــــرامج والــــــشـــــؤونب. ا ب. ا
االجـتـمـاعـــيـة لـلـجـالـيـــة الـوطـنـيـــة فــي اخلـــارجاالجـتـمـاعـــيـة لـلـجـالـيـــة الـوطـنـيـــة فــي اخلـــارج وتـكـلّف

ا يأتي :
ـتعلـقة باجلـالية الـوطنية في - إعداد اإلحـصائيات ا

اخلارج
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ـــشــــاركــــة في جــــمـــيـع الــــعـــمــــلــــيـــات الــــتي تــــخص - ا
ــقــيــمــة فـي اخلــارج سـواء الــتــزامــات اجلــالــيــة الــوطــنــيــة ا
ــــشـــاركـــة هــــذه اجلـــالـــيـــة فـي االســـتـــشـــارات تــــعـــلق األمـــر 

االنتخابية أو في التظاهرات التضامنية

شاركة في بـرنامج احلج والعمرة بالتنسيق مع - ا
عنية الهيئات الوطنية ا

ــوجــهــة - مــســاعــدة وضــمـــان مــتــابــعــة كل الــبــرامج ا
لــلــجــالــيــة الــوطــنــيـة فـي اخلــارج بــالـتــنــســيق مـع الــدوائـر

عنية ؤسسات ا وا

ــيــراث والــكــفــالــة ــتــعــلـــقــة بــا ــلــفــات ا - الــتــكــفـل بــا
واخلدمة الوطنية والتصديق على الوثائق اإلدارية.

ـسـائل 3. مـديــريـة الــشـؤون الــقـنــصـلــيـة. مـديــريـة الــشـؤون الــقـنــصـلــيـة وتـكـلف بــا
اجلــويــة والــبــحــريــة والــتــأشــيــرات والــشــؤون الــقــضــائــيـة
ــتــعــلـــقــة بــالــهــجـــرة وكــذا مــتــابــعــة ــســائـل ا واإلداريــة وا

رتبطة بإقامة وتنقل األجانب في اجلزائر.  سائل ا ا

وتضم ثالث (3) مديريات فرعية : 

ـسـائل اجلـويـة ـديـريـة الـفـرعـيـة لـلـتـأشـيـرات وا ـسـائل اجلـويـةأ.  ا ـديـريـة الـفـرعـيـة لـلـتـأشـيـرات وا أ.  ا
ا يأتي : والبحرية والبحرية وتكلّف 

- ضــمــان تــســيــيــر تــأشــيــرات الــدخــول إلى الــتــراب
ــــراكـــــز الـــــدبـــــلــــومـــــاســـــيــــة الـــــوطـــــني بـــــالــــتـــــنـــــســـــيق مـع  ا

والقنصلية

سائل اجلوية والبحرية.  - متابعة ا

ديرية الفـرعية للشؤون الـقضائية واإلدارية ديرية الفـرعية للشؤون الـقضائية واإلداريةب.  ا ب.  ا
ا يأتي : وتكلّف 

دني - تنـسـيق النـشاطـات الـقنـصلـيـة في اجملالـ ا
والقضائي

ـــتــعـــلـــقـــة بـــإقـــامـــة وتـــنـــقل األجـــانب في ـــســـائـل ا - ا
اجلزائر.

ا يأتي : ديرية الفرعية للهجرة وتكلّف  ديرية الفرعية للهجرةج. ا ج. ا

- ضمان التنـسيق ب الدوائر الـوزارية والهيئات
اجلزائرية حول مسائل الهجرة

- جــمـع ونــشـــر مــعـــطــيـــات حــول إشـــكــالـــيــة الـــهــجــرة
وإعداد تقارير تلخيصية وحتليلية بخصوصها

ــتــعـــلــقـــة بــإقــامـــة األجــانب في ــســائـل ا - مـــتــابــعـــة ا
اجلزائر.

ــــــديـــــريـــــة الـــــعــــــامـــــة لالتــــــصـــــال واإلعالم ــــــديـــــريـــــة الـــــعــــــامـــــة لالتــــــصـــــال واإلعالما ـــــادة 10 :: ا ـــــادة ا ا
ا يأتي :  والتوثيقوالتوثيق وتكلف 

- تـنـظـيـم نـشـاطـات الـصـحـافـة وتــنـسـيـقـهـا في إطـار
العمل الدبلوماسي للجزائر 

علومة لكل هياكل الوزارة - ضمان نشر ا

- تــــنـــظـــيم وتـــســــيـــيـــر دعـــائم الـــتــــوثـــيق واألرشـــيف
للوزارة.

وتضم مديريت (2) : 

ا يأتي : 1. مديرية االتصال واإلعالم. مديرية االتصال واإلعالم وتكلّف 

- تـنـظـيـم نـشـاطـات الـصـحـافـة وتــنـسـيـقـهـا في إطـار
العمل الدبلوماسي للجزائر

راكز ـعلومة لكل هياكل الوزارة وا - ضمان نشر ا
الدبلوماسية والقنصلية.

وتضم ثالث (3)  مديريات فرعية : 

ـعـلـومات ـديـرية الـفـرعـيـة لـتـحـليل وتـسـيـيـر ا ـعـلـوماتأ.  ا ـديـرية الـفـرعـيـة لـتـحـليل وتـسـيـيـر ا أ.  ا
ا يأتي : وتكلّف 

ــــنـــــشــــورة في ــــعــــلـــــومــــات ا - تـــــســــيــــيـــــر وحتــــلــــيـل ا
واضيع الصحافة الـدولية حول اجلزائر وحول مجموع ا

التي قـد تهم الدبلوماسية اجلزائرية 

ـــمـــثــلـــيــات ـــعــلـــومــة الـــوطـــنــيـــة نـــحــو ا - تـــســـيــيـــر ا
الدبلوماسية للجزائر.

ـديـريـة الـفــرعـيـة لـلــعالقـات مع وسـائل اإلعالم ـديـريـة الـفــرعـيـة لـلــعالقـات مع وسـائل اإلعالمب. ا ب. ا
وتــكــلف بـتــســيـيــر عالقــات وزارة الــشـؤون اخلــارجــيـة مع
ـــكــتـــوبــة والــســـمــعـــيــة الــبـــصــريــة جـــمــيـع وســائل اإلعالم ا

عتمدة في اجلزائر. الوطنية واألجنبية ا

ـعلوماتـية واالتصال ديريـة الفرعـية لليـقظة ا ـعلوماتـية واالتصالج.  ا ديريـة الفرعـية لليـقظة ا ج.  ا
ا يأتي : اخلارجي اخلارجي وتكلف 

عـلومـات ذات األهمـية عـلى شبـكة - مـتابـعة وفـرز ا
األنترنت وتنفيذ مخطط االتصال اخلارجي للوزارة

ــعــلــومـاتــيــة الــتي حتــتــاجــهـا - إعــداد الــتــطـبــيــقــات ا
ركزية واخلارجية للوزارة صالح ا ا

ستعملي أداة اإلعالم اآللي.  ساعدة التقنية  - ا

ا يأتي :  2. مديرية الوثائق واألرشيف. مديرية الوثائق واألرشيف وتكلّف 

- تسيير منشورات الوزارة ووثائقها

- تـسـيـيـر ومـتابـعـة عـمل وسـائل الـوزارة في مـجال
دياتيك  كتبة وا الوثائق ال سيما ا

- حفظ ومعاجلة األرشيف.

وتضم مديريت (2) فرعيت : 



21 محر محرّم  عام م  عام  1439 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1257
12 أكتوبر سنة أكتوبر سنة 2017 م

ـنـشورات وتـكلف ديـريـة الـفرعـيـة لـلوثـائق وا ـنـشوراتأ. ا ديـريـة الـفرعـيـة لـلوثـائق وا أ. ا
ا يأتي :

- وثائق وزارة الشؤون اخلارجية 
- منشورات الوزارة ونشرتها الرسمية

يدياتيك ووسائل أخرى. كتبة وا - تنظيم ا
ا يأتي : ديرية الفرعية لألرشيف وتكلّف  ديرية الفرعية لألرشيفب. ا ب. ا

علومة  - معاجلة األرشيف وحفظه ونشر ا
- تـــوحــيـــد مــنــاهـج الــتـــصــنـــيف وتــطـــبــيـق مــعـــايــيــر

أرشيفية
علومة  - حتديد قنوات ا

- وضـع أدوات وإجــــــــــــراءات االطـالع عـــــــــــــلـى وثــــــــــــائـق
األرشيف ومعاجلتها

- تطبيق التـكنولوجيـات احلديثة لإلعالم واالتصال
في معاجلة األرشيف.

ـديرية الـعامـة لالستشـراف والدراسات ـديرية الـعامـة لالستشـراف والدراساتا ادة 11 : : ا ادة ا ا
ا يأتي : والتكوينوالتكوين وتكلف 

- تطويـر نشـاطات الـبحث والـتحـليل االسـتشرافي
ـساعدة على اتخاذ القرار والقيام بتقـييمات من شأنها ا

سائل الدولية الراهنة بخصوص ا
ــبـــادرة بـــنـــشــر الـــدراســـات والـــبــحـــوث واجملالت - ا

الدورية وترقيتها
- حتــــديــــد وتــــنــــفــــيــــذ ســــيــــاســــة الــــوزارة في مــــجــــال

التكوين
- الــــســــهــــر عــــلـى تــــرقــــيــــة الــــتــــعـــــاون مع الــــهــــيــــئــــات
ــؤسـســات األجــنـبــيـة في مــجــال الـدراســات والـبــحـوث وا

والتكوين
- الـــســــهــــر عـــلـى تــــنـــظــــيم مــــؤتــــمــــرات ومـــنــــتــــديـــات
ومــــلــــتـــقــــيـــات ذات الــــصـــلــــة بــــنـــشــــاطـــات وزارة الــــشـــؤون

اخلارجية وبتطور العالقات الدولية.
وتضم ثالث (3) مديريات  : 

1. مـديـــريــة االســتـشــــراف والــتــخــطـيـط. مـديـــريــة االســتـشــــراف والــتــخــطـيـط وتـكـــلف
ا يأتي : 

ـسـاعدة - الـقـيـام بالـتـحـالـيل والتـقـيـيـمات لـغـرض ا
سائل الدولية الراهنة على اتخاذ القرار في ا

- الــــتــــحــــالــــيـل االســــتــــشــــرافــــيــــة لــــلــــســــيــــاق الــــدولي
واجلهوي

-  الدراسات الكفيلة بفهم أفضل للمسارات
- إعداد اسـتـراتيـجيـات وبـرامج عمل لـلدبـلـوماسـية
اجلــــزائـــريـــة مــــوجـــهــــة نـــحـــو أهــــداف بـــعــــيـــدة ومـــتــــوســـطـــة

دى. وقصيرة ا

وتضم مديريت (2) فرعيت : 
ـــديـــريـــة الـــفـــرعـــيـــة لـــلــتـــحـــلـــيـل واالســـتـــشــراف ـــديـــريـــة الـــفـــرعـــيـــة لـــلــتـــحـــلـــيـل واالســـتـــشــرافأ.  ا أ.  ا
ـــســـاعـــدة عــلى اتـــخـــاذ الـــقــرار مـن خالل إعــداد وتـــكــلـف بــا
ــسـائل الــتي تــهم الـتــحـرك دراســات اسـتــشـرافــيــة حـول ا

الدولي للجزائر.
ـديـريـة الـفـرعـيـة لـلـتـخـطـيط وتـكـلف بـتـحـديـد ـديـريـة الـفـرعـيـة لـلـتـخـطـيطب. ا ب. ا
االســتــراتـيــجــيــات والـوســائل واألدوات الــعــمـلــيــة وتــقـد
اقـــتــراحـــات عـــمـــلـــيـــة تـــتــمـــاشـى وأهــداف الـــدبـــلـــومـــاســـيــة

الوطنية.
2. مــديــريــة الــدراســات والــبــحث والــنــشـر. مــديــريــة الــدراســات والــبــحث والــنــشـر وتــكــلف
بـالقـيام بنـشاطـات الدراسـات والبـحث وإجناز تـقيـيمات
ذات صـــــلــــــة بــــــتــــــطــــــور الـــــوضـع الــــــدولي الــــــراهـن ونــــــشـــــر

الدراسات والبحوث.
وتضم مديريت (2) فرعيت : 

وتـكـلف ــديـريــة الـفــرعـيــة لـلــدراسـات والــبـحث  ــديـريــة الـفــرعـيــة لـلــدراسـات والــبـحث أ. ا أ. ا
بـتــرقـيــة بــرامج الـبــحث والــدراسـات وكــذا االسـتــشـارات

في مجال العالقات الدولية.
ديـرية الـفرعـية لـلنـشر وتـكلـف بضـمان نـشر ديـرية الـفرعـية لـلنـشرب. ا ب. ا

الدراسات والبحوث واجملالت الدورية.
ا يأتي : 3. مديرية التكوين . مديرية التكوين وتكلف 

- الــســهــر عـلـى تــكـويـن وحتـســ مــســتــوى ورســكــلـة
ستخدم  ا

- ضــــــمــــــان حتـــــضــــــيــــــر األعـــــوان الــــــدبــــــلـــــومــــــاســــــيـــــ
ــمــارسـة مــهــامـهـم بـشــكل يــتـنــاغم وتــطـور والــقــنـصــلــيـ 

العالقات الدولية
ــــؤســــســــات - تــــرقــــيـــــة الــــتــــعــــاون مع الـــــهــــيــــئــــات وا

األجنبية في مجال التكوين.  
وتضم مديريت (2) فرعيت  : 

ـسـتـوى ـديـريـة الــفـرعـيــة لـلـتــكـوين وحتـســ ا ـسـتـوىأ.  ا ـديـريـة الــفـرعـيــة لـلـتــكـوين وحتـســ ا أ.  ا
ا يأتي : وتكلف 

ستوى - حتديد ومتابعة برامج التكوين وحتس ا
ورســـــكــــلـــــة األعــــوان الـــــدبــــلـــــومــــاســـــيــــ والـــــقــــنـــــصــــلـــــيــــ

ـســتـخــدمـ اآلخــرين وحتـكــمـهم في الــلـغــات األجـنــبـيـة وا
واإلعالم اآللي

- تـــنــظـــيم دورات تــكـــوين مـــرتــبــطـــة بــاالخـــتــبــارات
هنية بغية الترقية إلى األسالك والرتب العليا ا

- تـنـظـيم دورات تــكـويـنـيــة لـصـالح إطـارات إدارات
ومؤسسات وهيئات عمومية  أخرى. 
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ـــؤســـســات ـــديــريـــة الـــفــرعـــيـــة لــلـــشـــراكــة مع ا ـــؤســـســاتب.  ا ـــديــريـــة الـــفــرعـــيـــة لــلـــشـــراكــة مع ا ب.  ا
األجنبـية للـتكويناألجنبـية للـتكوين وتـكلف بتـرقية ومـتابعـة التعاون مع
ــؤســـســات األجــنـــبــيــة فـي مــجــال الـــتــكــوين الــهـــيــئــات وا
نح وعـروض الـتكـوين الـصادرة وتـكـلف أيضـا بـتـسيـيـر ا

ؤسسات الدولية. عن احلكومات وا
ــديـريــــــة الــعــامــــة لــلــمـــوارد وتــكــلّــف ــديـريــــــة الــعــامــــة لــلــمـــوارد : ا 12 : ا ـادة  ـادة ا ا

ــا يأتي :
- التسيير اإلداري للموارد البشرية وتثمينها

ــالــيــة وتـلـك اخلــاصـة - تــصــور وحتــديــد احلــاجــيــات ا
بالوسائل

ــالــيــة لــلــمــمــثــلــيــات ــســانــدة اإلداريــة وا - الــدعم وا
الدبلوماسية والقنصلية في اخلارج. 

وتضم ثالث (3) مديريات : 
ـــوارد الـــبــشـــريــة وتـــكــلّـف بـــتــســـيـــيــر ـــوارد الـــبــشـــريــة. مــديـــريــة ا 1. مــديـــريــة ا
مـجمل مسـتخدمي الـوزارة وبرامج التـوظيف والشؤون

العامة واالجتماعية. 
وتضم ثالث (3) مديريات فرعية : 

ـسـتخـدم وتـكلف ـديـرية الـفـرعيـة لـتسـيـير ا ـسـتخـدمأ. ا ـديـرية الـفـرعيـة لـتسـيـير ا أ. ا
ا يأتي : 

- تـسيير األعوان الـدبلوماسـي والقنـصلي وكذا
األعــوان الــتــابــعـ لــلــســلـكــ اإلداري والــتــقــني واألعـوان
ـــواصـالت الـــســـلـــكـــيــــة والالســـلـــكـــيـــة ـــصـــالح ا الـــتـــابـــعــــ 
ـــركــــزيـــة الــــوطـــنــــيــــة الـــعــــامـــلــــ عــــلى مــــســـتــــوى اإلدارة ا

صالح اخلارجية وا
- تسيير مستخدمي التأطير

- تـــــســــيــــيـــــر عــــمــــلـــــيــــات انـــــتــــداب وإنــــهـــــاء انــــتــــداب
وضوع حتت تصرف الوزارة مستخدمي الشيفرة ا

هنية للمستخدم سارات ا - تقييم ا
ــــهــــنــــيـــة - الــــتـــســــيــــيــــر الــــتــــقــــديــــري لــــلــــمــــســــارات ا

للمستخدم
- إعداد مـشـاريع احلـركـة الـدبلـومـاسـيـة والقـنـصـلـية

وتنفيذها.
تـابعة وتـكلف ديريـة الفـرعيـة للـتوظـيف وا تـابعةب.  ا ديريـة الفـرعيـة للـتوظـيف وا ب.  ا

ا يأتي :
- إعــداد دراســـات بـــخـــصـــوص احــتـــيـــاجـــات الــوزارة

للمستخدم
- توظيف مستخدمي وزارة الشؤون اخلارجية
ــتـعـاقــدين الـعــامـلـ - تـوظـيف وتــسـيــيـر األعـوان ا

ــمــثـــلــيـــات اجلــزائــريـــة في اخلــارج طـــبــقــا لـألحــكــام لـــدى ا
ضيف التعاقدية والتشريعية للعمل في البلد ا

ــســتـخــدمــ ومــرافــقــتــهـا - تــوجــيه جــهــود تــثــمــ ا
كتسبة وتعزيزها. عارف ا وحتس ا

ديـرية الـفرعـيـة للـشؤون الـعامـة واالجتـماعـية ديـرية الـفرعـيـة للـشؤون الـعامـة واالجتـماعـيةج. ا ج. ا
ا يأتي : وتكلف 

- تطبيق األحكام  التأديبية في مجال العمل
- متابعة القرارات التي تتخذها جلنة الطعون

ـنــازعــات الـتي تــعـني - مــعــاجلـة ومــتـابــعـة قــضـايــا ا
الوزارة

- تـــطـــبـــيق اإلجـــراءات احملـــددة في مـــجـــال الـــنـــشـــاط
ستخدم وحتس ظروف عملهم االجتماعي لصالح ا

رضية وتعويض ـلفات اخلاصة بالعطل ا - متابعة ا
الــتـــكــالــيف الــطـــبــيــة والــتــكـــفل الــطــبي وعـــقــود الــضــمــان

ستخدم في صناديق الضمان. واشتراك ا
ــالـيـة وتــكـلف بـتــحـضــيـر مـيــزانـيـتي ــالـيـة.  مــديـريـة ا 2.  مــديـريـة ا
الـتـسـيــيـر والـتـجــهـيـز وإعــدادهـمـا وتـنــفـيـذهـمــا والـتـكـفل
ــالي لـلــمـراكـز ـالــيـة ومــتـابـعــة الـتــسـيــيـر ا بــالـعـمــلـيــات ا

الدبلوماسية والقنصلية. 
وتضم ثالث (3) مديريات فرعية : 

ا يأتي : ديرية الفرعية للميزانية وتكلف  ديرية الفرعية للميزانيةأ. ا أ. ا
- حتـضـير مـيـزانـية الـتـسيـيـر والـتجـهـيـز للـمـصالح
ركزية واخلارجية لوزارة الشؤون اخلارجية وإعدادها ا
ـــدفــوعـــة إلى اجلـــزائـــريــ - تـــنـــظــيـم االعــتـــمـــادات ا

ـنح في اخلـارج ووضـعــهـا حتت تـصـرف ـســتـفـيـدين مـن ا ا
ـراكز الـدبلـوماسـية والـقنصـليـة ومتـابعـة تنـفيـذها على ا

الي الصعيدين اإلداري وا
ــــوضـــوعــــة حتت - ضـــمــــان تــــســــيــــيـــر االعــــتــــمــــادات ا
ــتـــعــلــقــة ـــراكــز الــدبـــلــومــاســـيــة والــقـــنــصــلـــيــة ا تــصــرف ا
ساهمات الدولية والتعاون بعنوان التزامات الدولة. با
ـالـيـة وتـكـلّف ـديـريـــة الـفـرعـيـــة لـلـعـمـلـيـات ا ـالـيـة ب. ا ـديـريـــة الـفـرعـيـــة لـلـعـمـلـيـات ا ب. ا

ا يأتي :
- عمليات احملاسبة العامة 
- التكفل باألجور والرواتب

ركزية والتنقالت. - تسيير الوكالة ا
ـراقـبــة ومـتـابــعـة الـتــسـيـيـر ــديـريـة الــفـرعـيــة  ـراقـبــة ومـتـابــعـة الـتــسـيـيـرج.  ا ــديـريـة الــفـرعـيــة  ج.  ا
ـالي لـلـمــراكــــز الـدبـلــومـاســـيـة والـقــنـصـلـيـــة وتـكـــلف ـالي لـلـمــراكــــز الـدبـلــومـاســـيـة والـقــنـصـلـيـــة ا ا

ــا يأتي :
- ضـــمـــان مـــتـــابـــعـــة تــــنـــفـــيـــذ مـــيـــزانـــيـــة الـــتـــســـيـــيـــر
ــــراكـــــز الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة والـــــتــــجــــهــــيــــز عــــلـى مــــســــتــــوى ا

والقنصلية
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- الــسـهــر عـلى حــسن تـطــبـيق اآللــيـات الــتـنــظـيــمـيـة
التي  إرساؤها والقيام بعمليات تفتيش دورية

نازعات. - التنظيم واإلحصائيات ومتابعة ا
3.  مــــديـــريــــة األمالك والــــوســـائـل الـــعــــامـــة.  مــــديـــريــــة األمالك والــــوســـائـل الـــعــــامـــة وتـــكـــلف
ــــمــــثــــلــــيـــات ــــركـــزيــــة وا ــــتــــلــــكــــات اإلدارة ا بــــتــــســــيـــيــــر 
الـــدبــلــومــاســيـــة والــقــنــصـــلــيــة في اخلـــارج وكــذا الــوســائل

العامة للوزارة.
وتضم مديريت (2) فرعيت : 

ا يأتي :  ديرية الفرعية لألمالك وتكلف  ديرية الفرعية لألمالكأ.  ا أ.  ا
ــركــزيــة - تــســيــيــر الــعـــمــلــيــات الــعــقـــاريــة لإلدارة ا
ومتـابعة تـلك التـابعة لـلمراكـز الدبـلوماسـية والـقنصـلية

متلكات اخلارجية للدولة في اخلارج وا
ــــــراكـــــز - مــــــتــــــابــــــعــــــة مــــــشــــــاريع بــــــنــــــاء وتــــــرمــــــيـم ا
ـيـدان ـتـعــلـقـة بـا الـدبـلــومـاسـيـة والـقــنـصـلـيـة وكــذا تـلك ا
الــداخــلي لــلــدولــة الــتي تــكــون وزارة الــشــؤون اخلــارجــيــة

طرفا فيها والتكفل بها من الناحية التقنية.
ـديـريــة الـفـرعـيــة لـلـوســائل الـعـامـــة وتـكـلــف ـديـريــة الـفـرعـيــة لـلـوســائل الـعـامـــةب.  ا ب.  ا

ا يأتي : 
ــنـقــولـة وغــيـر - ضـمــان تــسـيــيـر وصــيـانــة األمالك ا

ركزية نقولة وجتهيزات اإلدارة ا ا
- إعداد الصفقـات واالتفاقيات الداخلة في ميزانية
الـتجـهيـز ومـيزانـية الـتسـييـر وتنـظيم إجـراءات إبرامـها

راقبة اخلارجية  أمام جلان ا
ــنـــقـــولــة ـــنـــقــولـــة وغـــيـــر ا -  مـــسك جـــرود األمالك ا
ركـزية ومتـابعة والتجـهيزات الـتقنـية اخلاصـة باإلدارة ا

تلك التابعة للمراكز الدبلوماسية والقنصلية
ـــصــــالـح بـــالــــتــــجــــهــــيـــزات - الــــســــهــــر عـــلـى تــــزويــــد ا
اديـة واألمـنيـة الـضروريـة لـسيـرهـا ووضعـها والـوسـائل ا

حتت تصرفها
- تسـيير  حظـيرة السـيارات ومراقـبة التـجهيزات

واحلفاظ على حسن سيرها.
ــادة 13 : مــديــريـــة الـشــؤون الـقـــانـونـيـة  : مــديــريـــة الـشــؤون الـقـــانـونـيـة وتـكـلف ــادة ا ا

ا يأتي :
- ضمـان اإلعــداد الرسـمـي للمـعـاهـدات الثـنـائيـة
ـــــتـــعـــــددة األطـــــراف الــــتــي تـــلــــزم الــــدولـــة اجلــــزائــــريـــة وا

صادقة عليها ونشرها وحفظها والعمل على ا
الحـظات والتـوضيحات - إبـداء اآلراء القانـونية وا
حـول مشاريع الـنصوص ذات الـطابع القـانوني خالل قيد
سـتوى الوطني أو التي تـلزم اجلزائر على اإلعداد على ا

ستوى الدولي ا

سـتوي سـائل القـضائـية عـلى ا - ضـمان مـتابعـة ا
الدولي واجلهوي.

 : وتضم مديريت (2) فرعيت
ـتـعددة ـديـريـة الـفرعـيـة لالتـفـاقـات الـثنـائـيـة وا ـتـعددةأ. ا ـديـريـة الـفرعـيـة لالتـفـاقـات الـثنـائـيـة وا أ. ا
ــــؤســـســــات الـــقــــضـــائــــيـــة ــــؤســـســــات الـــقــــضـــائــــيـــةاألطـــراف والــــقـــانــــون الـــدولي وا األطـــراف والــــقـــانــــون الـــدولي وا

ا يأتي : الدوليةالدولية وتكلف 
ــــشـــاريع ــــتـــعــــلـــقــــة  ــــفـــاوضــــات ا ــــشـــاركــــة في ا - ا
ـــتــعــددة األطــراف االتـــفــاقــات واالتــفـــاقــيــات الــثـــنــائــيــة وا
وإبــداء الــرأي الــقــانـونـي حــول جـدوى الــتــوقــيع عــلـى هـذه

االتفاقات واالتفاقيات و/ أو االنضمام إليها
- اسـتالم ودراسة مـلـفـات الـتصـديق عـلى االتـفـاقات
ـوقــعــة قـبـل إرسـالــهــا إلى األمــانـة الــعــامـة واالتـفــاقــيــات ا

للحكومة
- ضمـان الـتحـضـيـر الرسـمي لـلـمعـاهـدات الـثنـائـية
ـتــعـددة األطــراف الـتي تـكــون الـدولــة اجلـزائـريــة طـرفـا وا

فيها ومتابعة تصديقها ونشرها
ــنـــازعــات في مــجــال رسم - مــتــابـــعــة االتــفــاقــات وا

احلدود األرضية والبحرية
سـتوي سـائل القـضائـية عـلى ا - ضـمان مـتابعـة ا

الدولي واجلهوي
- إعـــطـــاء الــــتـــفـــســـيـــر الـــرســـمي ألحـــكـــام االتـــفـــاقـــات

واالتفاقيات التي تنضمّ الدولة اجلزائرية إليها
- حـفظ الـنـصـوص األصـلـيـة لالتـفـاقـات واالتـفـاقـيات
تعددة األطراف وكذا الوثائق الدبلوماسية الثنائية وا
- إعــــداد وحتـــيــــ ســـجـل الـــوثــــائق الــــدبـــلــــومـــاســــيـــة

صدق عليها ورقمنتها. ا
ــــديـــريــــة الــــفـــرعــــيـــة لــــلـــتــــنـــظــــيم والــــدراســـات ــــديـــريــــة الــــفـــرعــــيـــة لــــلـــتــــنـــظــــيم والــــدراســـاتب.  ا ب.  ا

ا يأتي : نازعات الدبلوماسية وتكلف  نازعات الدبلوماسيةالقانونية وا القانونية وا
ـــتـــعــلـــقـــة بــوزارة - إعـــداد الــنـــصـــوص الـــقــانـــونـــيــة ا

ساهمة في حتريرها الشؤون اخلارجية وا
- إبــــــــداء رأي وزارة الـــــــشـــــــؤون اخلـــــــارجـــــــيـــــــة حـــــــول
مشـاريع الـنصـوص التـشـريعـيـة أو التـنظـيـميـة الـوطنـية
التي تعرض عـليها من طرف مخـتلف مصالح الوزارة أو

من طرف هياكل أخرى تابعة للدولة
ـنازعات ـلتـقيات اخلـاصة با - تمـثيل الوزارة في ا
الــدبـــلـــومــاســـيـــة وضــمـــان مـــتـــابــعـــة وتـــســيـــيـــر اإلجــراءات
ومــــــســـــاعــــــدة الـــــهــــــيـــــاكـل األخـــــرى لـــــلــــــوزارة والـــــبــــــعـــــثـــــات
ـــنـــازعــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة فـي أيـــة مـــســـألـــة مـــتـــعـــلـــقـــة بـــا

الدبلوماسية
- إعداد النشرة الرسمية للوزارة.
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ــــــــبـــــــادالت ــــــــبـــــــادالت: مــــــــديـــــــريــــــــة تـــــــرقــــــــيــــــــة ودعم ا 14 : مــــــــديـــــــريــــــــة تـــــــرقــــــــيــــــــة ودعم ا ــــــادة  ــــــادة ا ا
ا يأتي :  االقتصاديةاالقتصادية وتكلف 

بادالت التجارية الدولية للجزائر - ترقية ا
ــــســــاهــــمـــة فـي تــــنــــفـــيــــذ ســــيــــاســــة دعم وتــــرقــــيـــة - ا

الصادرات خارج احملروقات
ـــعــلــومــات والـــتــحــالــيـل االقــتــصــاديــة - الـــتــزويــد بــا
الالزمــــة لــــدخــــول األســــواق اخلــــارجــــيــــة ودعـم مــــجــــهـــودات

ؤسسات اجلزائرية في هذا اجملال ا
- إعداد مذكّرات ظرفية في مجال التجارة الدولية
ــؤســســات والــهــيــئــات والـوزارات مــوجــهــة لــلــشــركــات وا

عنية.  ا
وتضم مديريت (2) فرعيت : 

ـعــلــومـة ــديــريـة الــفــرعــيـة لــتــحـلــيل وتــسـيــيــر ا ـعــلــومـةأ.  ا ــديــريـة الــفــرعــيـة لــتــحـلــيل وتــسـيــيــر ا أ.  ا
ا يأتي  :  التجارية التجارية وتكلف 

- وضع شبكة معلومات جتارية وبنوك معطيات

- إنــشــاء بــوابــة حـول الــتــجــارة اخلــارجـيــة ووضــعــهـا
ـــــمــــثـــــلــــيــــات ــــتـــــدخــــلـــــ الــــوطــــنـــــيــــ وا حتت تــــصـــــرف ا
الـدبـلــومـاسـيــة والـقـنــصـلـيـة اجلــزائـريـة وكل طــرف مـعـني

بذلك

- اسـتــقـاء مــعـطــيـات ومــعـلــومـات إحــصـائــيـة تـتــعـلق
بــالـتــجــارة اخلـارجــيــة وحتـلــيـلــهــا وإرسـالــهـا إلـى الـشــركـاء

عني ا

علومات.  - وضع وسائل بث ا
ــتــابــعــة الــبــرامج وتــرقــيــة ــديــريــة الــفــرعـــيــة  ــتــابــعــة الــبــرامج وتــرقــيــةب.  ا ــديــريــة الــفــرعـــيــة  ب.  ا

ا يأتي :  بادالت التجارية وتكلف  بادالت التجاريةا ا
بادالت التجارية - تنشيط برامج تثم وترقية ا
ــوجـهـة أسـاســا إلى تـطـويــر الـصـادرات خـارج اخلــارجـيـة ا

احملروقات
- وضع آلـيـات وأدوات ووسائـل التـرقـيـة الـتـجـارية
ـصدرة بـالتـنسيق ـؤسسـات اجلزائـرية ا الـناجـعة لدعم ا
صالح التجارية واالقتصادية للسفارات اجلزائرية. مع ا
ـصـالـــح الـتـقــنـيــــة وتـكـلـــف ـصـالـــح الـتـقــنـيــــة : مـديـريــــة ا ـادة 15 : مـديـريــــة ا ـادة ا ا

ا يأتي :
- تــســيــيــر مــخــتــلف الــدعــائم الــتــقــنــيــة الــضــروريـة

لنشاط الوزارة
- اقــتــراح كل عـنــصـر مـن شـأنه أن يــهم حــمـايــة هـذه

الدعائم وحتسينها وتعزيزها
- دراســــة تــــقــــنــــيــــات اســــتــــغـالل جــــديــــدة ذات عالقــــة

بالتكنولوجيات احلديثة وتصورها.

وتضم ثالث (3)  مديريات فرعية : 
ا يأتي :  ديرية الفرعية للشيفرة وتكلف  ديرية الفرعية للشيفرة أ.  ا أ.  ا

- تأم وضمان سرية اإلرسال واالتصاالت
ـــشــــفـــرة - ضــــمـــان تــــنـــظــــيم أرشــــيف الــــبــــرقـــيــــات ا

واستغالله وضبطه وتوثيقه
ــركــزيـة - تـســيــيــر الــتــجــهـيــزات اخلــاصــة بــاإلدارة ا

ومصاحلها اخلارجية وضمان صيانتها.
ــــديــــريـــــة الــــفــــرعــــيــــة لالتــــصــــاالت الــــســــلــــكــــيــــة ــــديــــريـــــة الــــفــــرعــــيــــة لالتــــصــــاالت الــــســــلــــكــــيــــةب.  ا ب.  ا

ا يأتي :  والالسلكيةوالالسلكية وتكلف 
- تسيير عمليات اقتناء التجهيزات وصيانتها 
- تــــســـيـــيـــر أدوات ووســـائل االتــــصـــال بـــ مـــصـــالح

وزارة الشؤون اخلارجية
- ضــــــمـــــان االتــــــصــــــاالت واالتـــــصــــــاالت الــــــســـــلــــــكــــــيـــــة
ـراكـز الـدبـلـومـاسـية ـركـزيـة وا والالسـلـكـيـة بـ اإلدارة ا

والقنصلية في اخلارج
ــــراكــــز - الــــعــــمل عــــلـى تــــزويــــد هــــيــــاكل الــــوزارة وا
الدبلوماسيـة والقنصلية في اخلارج بتجهيزات االتصال

واإلرسال.
ــديــريـــة الــفـــرعــيــة لـــلــحـــقــيـــبــة الــدبـــلــومـــاســيــة ــديــريـــة الــفـــرعــيــة لـــلــحـــقــيـــبــة الــدبـــلــومـــاســيــةج.  ا ج.  ا

ا يأتي :  والبريد والبريد وتكلّف 
- استالم البريد وتسجيله وتوزيعه وإرساله

- وضع أخـــــتـــــام الـــــدولـــــة عـــــلى احلـــــقـــــائـب والـــــطــــرود
الدبلوماسية 

- تــــنـــظـــيـم شـــبـــكـــة تــــوجـــيه الــــبـــريـــد الـــدبــــلـــومـــاسي
ــصــالح اخلــارجــيــة لــوزارة واســتالمه ومــتــابــعـــة ذلك مع ا

الشؤون اخلارجية. 
ـــركــزيـــة لــوزارة ــادة 16 : : يــحـــدد تـــنــظـــيم اإلدارة ا ــادة ا ا
وجب قـرار مشـترك ب الشـؤون اخلارجـية في مكـاتب 

ـكلـفة الـيـة والسـلطـة ا وزيـر الـشؤون اخلـارجيـة ووزيـر ا
بالوظيفة العمومية.

ــرســـــوم الــرئـــاسـي رقم ــادة 17: : تــلـــغــى أحــكـــــام ا ــادة ا ا
ـوافق 2 ـؤرخ في 27 جــمـادى األولى عـام 1429 ا 08-162 ا

ــركــزيــة ــتــضــمـن تــنــظــيـم اإلدارة ا يـــونــيــو ســنــة 2008 وا
تمم. لوزارة الشؤون اخلارجية ا

رسوم في اجلريـدة الرّسميّة ادة 18 : : ينشر هـذا ا ادة ا ا
قراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ

ــوافق 4 حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 13 مـــحـــرّم عـــام 1439 ا
أكتوبر سنة 2017.

عبد العزيز بوتفليقة عبد العزيز بوتفليقة 
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مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـــــراســـــيـم رئـــــاســـــــيــــــة مـــــؤرخـــــة في مـــــراســـــيـم رئـــــاســـــــيــــــة مـــــؤرخـــــة في 19 شــــــوال عـــــام  شــــــوال عـــــام 1438
وافــــق 13 يولـيو سـنة  يولـيو سـنة 2017 تـتضـمن إنـهاء مـهام تـتضـمن إنـهاء مـهام وافــــق ا ا

. .والة منتدب والة منتدب
ــــــــــــــــــــ

ــوجــب مــرسـوم رئــاسي مــؤرخ  في 19 شـوال عـام
ـــــوافــــق 13 يـــــولــــــيـــــو ســـــنـــــة 2017 تــــــنـــــهـى مـــــهـــــام 1438 ا

الـسيدين اآلتي اسماهـما بصفتـهما والي مـنتدب لدى
والي والية اجلزائر لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :

- أحمد محصر ببوزريعة
- عبد العزيز بوشارب باحلراش.

ــــــــــــــــــــ
ــوجــب مــرسـوم رئــاسي مــؤرخ  في 19 شـوال عـام
ـوافــــق 13 يـولـيـو سـنـة 2017 تـنـهـى مـهـام الـسـيـد 1438 ا

مـحــمـد بن عــمـر بــصـفــته والـيــا مـنــتـدبـا لــدى والي واليـة
اجلزائر ببئر مراد رايس لتكليفه بوظيفة أخرى.

ــــــــــــــــــــ
ــوجــب مــرسـوم رئــاسي مــؤرخ  في 19 شـوال عـام
ـوافــــق 13 يـولـيـو سـنـة 2017 تـنـهـى مـهـام الـسـيـد 1438 ا

قـاطـعة اإلدارية إلن أحمد يـحي بصفـته واليـا منتـدبا بـا
قزام في والية تامنغست لتكليفه بوظيفة أخرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
مــرســومــان رئــاســــيــان مــؤرخــان في مــرســومــان رئــاســــيــان مــؤرخــان في 22 شــوال عــام  شــوال عــام 1438
ــوافــــق 16 يــولــيــو ســنـة  يــولــيــو ســنـة 2017 يــتــضــمــنــان إنــهـاء يــتــضــمــنــان إنــهـاء ــوافــــق ا ا

مهام كتاب عام في الواليات.مهام كتاب عام في الواليات.
ــــــــــــــــــــ

ــوجـــب مــرســوم رئـــاسي مــؤرخ في 22 شــوال عــام
ـوافــــق 16 يـولـيـو سـنـة 2017 تـنـهى مـهـام الـسادة 1438 ا

اآلتــيــة أســـمــاؤهم بــصــفـــتــهم  كــتــابـــا عــامــ في الــواليــات
اآلتية لتكليفهم بوظائف أخرى :
- خالد لكحل في والية بجاية
ة - مصطفى طيار والية قا

- بكاي بيكة في والية إيليزي.
ــــــــــــــــــــ

ــوجـــب مــرســوم رئـــاسي مــؤرخ في 22 شــوال عــام
ـوافــــق 16 يـولـيـو سـنـة 2017 تـنـهى مـهـام الـسادة 1438 ا

اآلتــيــة أســـمــاؤهم بــصــفـــتــهم  كــتــابـــا عــامــ في الــواليــات
اآلتية لتكليفهم بوظائف أخرى :

- عبد القادر برادعي في والية تامنغست
- عيصام شرفة في والية سكيكدة

- فريد محمدي في والية سيدي بلعباس 
- توفيق مزهود في والية عنابة 
 - جهيد موس في والية بومرداس
- بن عمر بكوش في والية تيبازة.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـوافــــق ـوافــــق ا مرسـوم رئـاسي مؤرخ مرسـوم رئـاسي مؤرخ  في  في 22 شـوال عام  شـوال عام 1438 ا
16 يــولـيــو ســنـة  يــولـيــو ســنـة 2017 يـتــضــمن إنــهـاء مــهــام رئـيس يـتــضــمن إنــهـاء مــهــام رئـيس

ديوان والي والية سعيدة.ديوان والي والية سعيدة.
ــــــــــــــــــــ

ــوجـــب مــرســوم رئـــاسي مــؤرخ في 22 شــوال عــام
ـوافــــق 16 يـولـيـو سـنـة 2017 تـنـهـى مـهـام الـسـيـد 1438 ا

الـشيخ سالم  بصـفته رئيسـا لديوان والي واليـة سعيدة
لتكليفه بوظيفة أخرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـوافــــق ـوافــــق ا مرسـوم رئـاسي مؤرخ مرسـوم رئـاسي مؤرخ  في  في 22 شـوال عام  شـوال عام 1438 ا
16 يـولـيـو سـنة  يـولـيـو سـنة 2017 يـتـضمن إنـهـاء مـهام مـفـتـش يـتـضمن إنـهـاء مـهام مـفـتـش

. .عام في واليت عام في واليت
ــــــــــــــــــــ

ــوجــب مــرسـوم رئــاسي مــؤرخ  في 22 شـوال عـام
وافــــق 16 يولـيو سـنة 2017 تـنهـى مهـام السـيدة 1438 ا

والـسـيــد اآلتي اسـمـاهـمــا بـصـفـتــهـمـا مـفـتــشـ عـامـ في
الواليت اآلتيت لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :

- عبد السالم لكحل عياط في والية جيجل
- نسيبة مزيان في والية تيبازة.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـوافــــق ـوافــــق ا مرسـوم رئـاسي مؤرخ مرسـوم رئـاسي مؤرخ  في  في 22 شـوال عام  شـوال عام 1438 ا
16 يـولـيــو سـنـة  يـولـيــو سـنـة 2017 يـتــضـمن إنـهـاء مـهـام أمـيـنـ يـتــضـمن إنـهـاء مـهـام أمـيـنـ

. قاطعت إداريت في واليت .عام  قاطعت إداريت في واليت عام 
ــــــــــــــــــــ

ــوجــب مــرسـوم رئــاسي مــؤرخ  في 22 شـوال عـام
ـــــوافــــق 16 يـــــولــــــيـــــو ســـــنـــــة 2017 تــــــنـــــهـى مـــــهـــــام 1438 ا

الــســيــدين اآلتي اســمــاهـمــا بــصــفـتــهــمــا أمـيــنـــ عـــــامـ



17 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 57 21 محر محرّم عام م عام  1439 هـ هـ
12 أكتوبر سنة أكتوبر سنة 2017 م

ـقـــــاطـعـتـ إداريـتـ في الـواليـتـ اآلتـيـتـ لتـكـلـيف
كل منهما بوظيفة أخرى :

- مـــــحـــــمـــــد الــــــبـــــركـــــة داحـــــاج بـــــإن قــــــزام في واليـــــة
تامنغست

- بوعالم عمراني بجانت في والية إيليزي.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

ـوافــــق ـوافــــق ا مرسـوم رئـاسي مؤرخ مرسـوم رئـاسي مؤرخ  في  في 22 شـوال عام  شـوال عام 1438 ا
16 يــولـيــو ســنـة  يــولـيــو ســنـة 2017 يــتـضــمن إنـهــاء مـهــام رؤسـاء يــتـضــمن إنـهــاء مـهــام رؤسـاء

دوائر في الواليات.دوائر في الواليات.

ــــــــــــــــــــ

ــوجــب مــرسـوم رئــاسي مــؤرخ  في 22 شـوال عـام
ـوافــــق 16 يـولـيـو سـنـة 2017 تـنـهى مـهـام الـسادة 1438 ا

اآلتــيـــة أســمـــاؤهم بـــصــفـــتــهم رؤســـاء دوائــر فـي الــواليــات
اآلتية لتكليفهم  بوظائف أخرى :

- والية باتنة :- والية باتنة :

دائرة سريانة : كمال عبلة.

- والية البليدة : - والية البليدة : 

دائرة البليدة : أحمد مباركي.

- والية تيزي وزو : - والية تيزي وزو : 

دائرة تيزي راشد : يوسف بشالوي.

- والية اجللفة :- والية اجللفة :

دائرة دار الشيوخ : خالد بادة.

- والية جيجل : - والية جيجل : 

دائرة جيجل : توفيق ضيف.

- والية عنابة : - والية عنابة : 

 دائرة ع الباردة : محمد مخبي.

ة :  ة : - والية قا - والية قا

ة : لوناس بوزقزة.  دائرة قا

- والية البيض : - والية البيض : 

 دائرة األبيض سيد الشيخ : بن عرعار حرفوش.

- والية الوادي : - والية الوادي : 

دائرة الدبيلة : قدور بالواعر

دائرة طالب العربي : براهيم نواصر.

- و- والية تيبازة :الية تيبازة :
دائرة قوراية : محمد مرزوقي.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

ـوافــــق ـوافــــق ا مرسـوم رئـاسي مؤرخ مرسـوم رئـاسي مؤرخ  في  في 22 شـوال عام  شـوال عام 1438 ا
16 يـولـيـو سـنـة  يـولـيـو سـنـة 2017 يـتـضـمن إنـهـاء مـهـام مـديرين يـتـضـمن إنـهـاء مـهـام مـديرين

للتقن والشؤون العامة في الواليات.للتقن والشؤون العامة في الواليات.
ــــــــــــــــــــ

ــوجــب مــرسـوم رئــاسي مــؤرخ  في 22 شـوال عـام
وافــــق 16 يولـيو سـنة 2017 تـنهـى مهـام السـيدة 1438 ا

والـسـيــدين اآلتـيـة أســمـاؤهم بـصــفـتـهم مــديـرين لـلــتـقـنـ
والشؤون العامة في الواليات اآلتية لتكليفهم  بوظائف

أخرى :
- مداح سي علي في والية البليدة
ة - خديجة صيفي في والية قا

- رابح أيت أحسن في والية وهران.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

ـوافــــق ـوافــــق ا مرسـوم رئـاسي مؤرخ مرسـوم رئـاسي مؤرخ  في  في 22 شـوال عام  شـوال عام 1438 ا
16 يـولـيـو سـنـة  يـولـيـو سـنـة 2017 يـتـضـمن إنـهـاء مـهـام مـديرين يـتـضـمن إنـهـاء مـهـام مـديرين

. .لإلدارة احمللية في واليت لإلدارة احمللية في واليت
ــــــــــــــــــــ

ــوجــب مــرسـوم رئــاسي مــؤرخ  في 22 شـوال عـام
ـــــوافــــق 16 يـــــولــــــيـــــو ســـــنـــــة 2017 تــــــنـــــهـى مـــــهـــــام 1438 ا

الــســيــديـن اآلتي اســمــاهـــمــا بــصــفـــتــهــمـــا مــديــرين لإلدارة
احملــلـــيــة فـي الــواليـــتـــ اآلتــيـــتـــ لــتـــكـــلــيـف كل مـــنــهـــمــا

بوظيفة أخرى :
- مسعود حجاج في والية سطيف

- محمد بن كلثوم في والية وهران.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــرســـوم رئــــــاسي مـــــــؤرخ مـــــرســـوم رئــــــاسي مـــــــؤرخ  فـــي  فـــي 22 شــــــوال عــام  شــــــوال عــام 1438
يــــتــــضـــمـــن ــــوافــــــــق 16 يــــولــــيـــــــو ســــنـــــة  يــــولــــيـــــــو ســــنـــــة 2017 يــــتــــضـــمـــن  ــــوافــــــــق ا ا
إنــــهــــــاء مــــهـــــام مـــديــــــــر الــــســـيــــــاحــــة والـــصــــنــــــاعـــةإنــــهــــــاء مــــهـــــام مـــديــــــــر الــــســـيــــــاحــــة والـــصــــنــــــاعـــة

التقليـــدية فـــي واليـــة قسنطينـــةالتقليـــدية فـــي واليـــة قسنطينـــة.
ــــــــــــــــــــ

ــــــوجــب مـرســـــوم رئــاسي مـؤرخ  في 22 شـــوال
ـــــــوافــــق 16 يــــولــــيــــــو ســــنـــــة 2017 تــــنــــهــى عــــام 1438 ا
مــهـــــام  الــســـيــد حــســان لــبــاد بــصــفــتـه مــديــرا لــلــســيــاحــة
والــصــنــاعـة الــتــقــلــيـديــة في واليــة قــســنــطــيـنــة لــتــكــلـيــفه

بوظيفة أخرى.
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مـــرســومــان رئــاســـيــان مــؤرخــان مـــرســومــان رئــاســـيــان مــؤرخــان  في  في 22 شــوال عــام  شــوال عــام 1438
ـوافــــق 16 يـولـيــو سـنـة  يـولـيــو سـنـة 2017 يـتـضـمــنـان تـعـيـ يـتـضـمــنـان تـعـيـ ـوافــــق ا ا

كتاب عام في الواليات.كتاب عام في الواليات.
ــــــــــــــــــــ

ــوجــب مــرسـوم رئــاسي مــؤرخ  في 22 شـوال عـام
ــــوافــــق 16 يــــولــــيــــو ســــنــــة 2017 تـــعـــ الــــســـيـــدة 1438 ا

واآلنــــســـة والـــســـادة اآلتــــيـــة أســـمـــاؤهـم كـــتـــابــــا عـــامـــ في
الواليات اآلتية : 

- نسيبة مزيان في والية الشلف

- يوسف بشالوي في والية باتنة 

- توفيق مزهود في والية بجاية

- محمد مخبي في والية بشار

- رابح أيت أحسن في والية البليدة 

- فريد محمدي في والية تامنغست 

- محمد بن عمر في والية اجلزائر

- الوناس بوزقزة في والية سطيف

- عبد السالم لكحل عياط في والية سكيكدة

- عبـد القــادر بـرادعـي فـي والية سيدي بلعباس

- كمال عبلة في والية عنابة

ة - جهيد موس في والية قا

- بن عمر بكوش في والية قسنطينة

دية - محمد مرزوقي في والية ا

- مسعود حجاج في والية مستغا

- محمد بن كلثوم في والية معسكر

- مداح سي علي في والية وهران

- بن عرعار حرفوش في والية إيليزي 

- عيصام شرفة في والية بومرداس

- توفيق ضيف في والية الطارف

- خديجة صيفي في والية ميلة

- أحمد مباركي في والية ع تموشنت

- بوعالم عمراني في والية غرداية

- الشيخ سالم في والية غليزان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــوجــب مــرسـوم رئــاسي مــؤرخ  في 22 شـوال عـام
ـوافــــق 16 يـولـيـو سـنة 2017 يـعـ السـيد حـسان 1438 ا

لباد كاتبا عاما في والية تيبازة.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

ـوافــــق ـوافــــق ا مرسـوم رئـاسي مؤرخ مرسـوم رئـاسي مؤرخ  في  في 22 شـوال عام  شـوال عام 1438 ا
16 يـولـيـو سـنـة  يـولـيـو سـنـة 2017 يـتـضـمن تـعيـ أمـنـاء عـام يـتـضـمن تـعيـ أمـنـاء عـام

للمقاطعات اإلدارية في الواليات.للمقاطعات اإلدارية في الواليات.
ــــــــــــــــــــ

ــوجــب مــرسـوم رئــاسي مــؤرخ  في 22 شـوال عـام
ـوافــــق 16 يـولـيـو سـنة 2017 يـعـ السـادة اآلتـية 1438 ا

أسماؤهم أمناء عـام للمقـاطعات اإلدارية في الواليات
اآلتية :

- مـــحـــمــد الـــبـــركـــة داحــاج بـــبـــني عـــبــاس فـي واليــة
بشار

- ابراهيم نواصر بإن قزام في والية تامنغست

- خالد بادة بتقرت في والية ورقلة

- قدور بالواعر بجانت في والية إيليزي.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

ـوافق ـوافق ا مرسـوم رئـــاسي مؤرخ في مرسـوم رئـــاسي مؤرخ في 11 مـحــــرم عام مـحــــرم عام 1439 ا
2 أكـتـوبـر سـنة  أكـتـوبـر سـنة 2017 يـتضـمن الـتـجـنس بـاجلـنـسـية يـتضـمن الـتـجـنس بـاجلـنـسـية

اجلزائرية.اجلزائرية.
ـــــــــــــــــــــــ

ــوجب مـرســوم رئــاسي مـؤرخ في 11 مــحــــرم عـام
ــــوافق 2 أكتـــوبر سنة 2017 تتجـنس باجلنـسية 1439 ا

ــــادة 9 مكــــرر مــن األمـر اجلــزائرية ضــمن شـــروط ا
ـــــــوافق ــــــؤرخ فـي 17 شــــوال عــــام 1390 ا رقــــم 70-86 ا
ـــــتــــــضـــــــمــن قـــــــــانـــــون 15 ديـــــســـــمـــــبــــــــر ســـــنــــــــة 1970 وا

ــسـمـــــاة ـتــمــــم ا ـعـــــــدل وا اجلـنــسـيـــــة اجلـزائـــــريــة ا
ـــولودة فــي كــاتـــرين إريــن ألـبـــرتـ غـــروسـينـي ا
7 أبــــريل ســــنـــــــة 1964 بـــــمــــقــــاطــــعــــة هــــو - ريـن مـــيــــلـــوز
(فــــرنـــســـا) وتــــــدعى مــــن اآلن فـــصــــــاعـــدا : غـــــروســـيـــني

كــــوثر كاترين.
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قرارات مقرقرارات مقرّرات آراءرات آراء
ــــــــصــــــــاريف - ثـالثــــــــون ألـف ديــــــــنـــــــار (30.000 دج ) 
ــوصــولـ بــنــظـام االشـتــراك الــســنـويــة لــلــمـســتــعــمـلــ ا

<< SIGAD >> علوماتية التابع للجمارك التسيير با
- عــشـرة دنــانــيـر ( 10 دج ) لــلــدقـيــقــة من اسـتــعــمـال

علوماتية التابع للجمارك. نظام التسيير با
ـادة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة ـادة ا ا

قراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ
ـوافق 13 حـرر بـاجلـزائـر في 18 رمـضـان عام 1438 ا

يونيو سنة 2017 .
عبد الرحمان راويةعبد الرحمان راوية

وزارة الشؤون الدينية واألوقافوزارة الشؤون الدينية واألوقاف
قـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرخ في قـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرخ في 26 شـــعـــبـــان عــام  شـــعـــبـــان عــام 1438
ــوافق 23 مــايـــو ســنــة  مــايـــو ســنــة 2017 يــعــدل ويـــتــمم قـــائــمــة يــعــدل ويـــتــمم قـــائــمــة ــوافق ا ا
ـطــلــوبــة لـلــتــوظـيـف والـتــرقــيـة في ـطــلــوبــة لـلــتــوظـيـف والـتــرقــيـة فيالــتــخـصــصــات ا الــتــخـصــصــات ا
ــكــلـــفــة بــالــشــؤون ــكــلـــفــة بــالــشــؤونبـــعض األسالك اخلــاصـــة بــاإلدارة ا بـــعض األسالك اخلــاصـــة بــاإلدارة ا

الدينية واألوقاف.الدينية واألوقاف.
ـــــــــــــــــــــــــ

إنّ الوزير األول
ووزير الشؤون الدينية واألوقاف

ـؤرخ ــرســوم الــرئــاسي رقم 15-125 ا ـقــتــضى ا  -
ــــــوافق 14 مـــــــايــــــو ســـــــنــــــة 2015 في 25  رجب عــــــام 1436 ا

عدل تضمن تعي أعضاء احلكومة ا وا
ؤرخ رسوم التنفيذي رقم 89-99 ا ـقـتــضى ا - و
وافق 27 يونيو سنة 1989 في 23 ذي القــعـدة عام 1409 ا

الـــذي يحــــدد صـالحيــات وزيــر الشــؤون الدينيـة
ؤرخ ـرسوم التنفيذي رقم 08-411 ا قتـضى ا - و
ــــــوافــق 24 ديـــســــمـــبــــــر في 26 ذي احلــــجـــــة عـــــام 1429 ا
ــــتـــضــمـــن الــقــــــانـــون األســـــاسي اخلــــاص ســـنــة 2008 وا
ـكلفة ـنتمـــ لألســالك اخلـــاصة باإلدراة ا ــوظفـ ا بـا
بالشــؤون الـدينيــة واألوقــاف ال سيما الـمــادة 6 منه
ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 12-194 ا ـقتـضى ا - و
ــوافق 25 أبــريل ســنــة في 3 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1433 ا
سابقات واالمتحانات 2012 الذي يحدد كيفـيات تنظيم ا

ـؤسـسـات واإلدارات الـعـمـومـيـة ـهـنـيــة في ا والـفـحـوص ا
وإجرائها

الية اليةوزارة ا وزارة ا
ـوافق 13 يــونـيـويــونـيـو ـوافق  ا قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 18 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1438 ا
ـراجـعـة تـعـريـفـات اإلتـاوة الـتي ـراجـعـة تـعـريـفـات اإلتـاوة الـتي يـتـعـلق  2017 يـتـعـلق  سـنة سـنة 
ــتــصــلـة ــتــصــلـةــلــهــا إدارة اجلـمــارك مــقــابل اخلــدمـات ا حتــصحتــصّــلــهــا إدارة اجلـمــارك مــقــابل اخلــدمـات ا
بـاسـتـعـمـال نـظـام اإلعـالم اآللي لـلـجـمـارك من طـرفبـاسـتـعـمـال نـظـام اإلعـالم اآللي لـلـجـمـارك من طـرف

. ستخدم .ا ستخدم ا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الية إنّ وزير ا
ـــــؤرخ في 26 ـــــقــــــتـــــضـى الـــــقــــــانـــــون رقم 79-07 ا  -
تضمن وافق 21 يولـيو سنة 1979 وا شعبان عام 1399 ا
ادة 238 مكرر تمم ال سيما ا عدل وا قانون اجلمـارك ا

منه
ـؤرخ ـرسـوم الـرئـاسي رقم 17-180 ا قـتـضى ا - و
ــــوافق 25 مـــايــــو ســـنـــة 2017 في 28 شـــعــــبـــان عـــام 1438 ا

تضمن تعي أعضاء احلكومة وا
ـؤرخ ـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 ا ـقـتـضى ا - و
ـوافق 15 فـبـرايــر سـنـة 1995 في 15 رمــضـان عـام 1415 ا

الية الذي يحدد صالحيات وزير ا
يقرر مايأتي :يقرر مايأتي :

ـادة 238 مـكـرر من ـادة األولى : تــطـبــيـقــا ألحـكــام ا ـادة األولى :ا ا
ــــؤرخ في 26 شــــعــــبــــان عـــام 1399 الــــقــــانــــون رقم 79-07 ا
ــذكــور ــتــمم وا ــعــدّل وا ا ــوافق 21 يـــولــيــو ســنــة 1979 ا
أعاله يـهـدف هــذا الـقـرار إلى مــراجـعـة تـعــريـفـات اإلتـاوة
ـتــصـلـة الــتي حتـصّــلـهــا إدارة اجلـمــارك مـقــابل اخلـدمــات ا
بــــاســـتــــعـــمــــال نـــظــــام اإلعالم اآللـي لـــلــــجـــمــــارك من طـــرف

. ستخدم ا
ادة ذكورة في ا ادة 2 :  : تراجع تعـريفات اإلتـاوة ا ادة ا ا

األولى أعاله وحتدد كما يأتي :
- ألف ديـــــنــــار ( 1.000 دج ) لـــــكـل تـــــصـــــريح مـــــعـــــالج
ـــعــــلــــومــــاتــــيــــة حتت جــــمــــيع الــــنــــظم اجلــــمــــركــــيــــة لـــدى بــــا

االستيراد
- مـــــائـــــة ديـــــنـــــار ( 100 دج ) لـــــكـل تـــــصـــــريح مـــــعـــــالج
ــعـلـومــاتـيـة حتت جــمـيع الـنــظم اجلـمـركــيـة بـاســتـثـنـاء بـا

التصدير العادي ( النهائي )
- ألف ديـــــنــــار ( 1.000 دج ) لـــــكـل تـــــصـــــريح مـــــعـــــالج

علوماتية ( بيانات احلمولة ) با
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يقرران ما يأتي :يقرران ما يأتي :

ــــــادة 6 مـــن ــــــادة األولى : تــــطــــبـــــيــــقــــا ألحـــــكــــــام ا ــــــادة األولى : ا ا
ـــؤرخ فـــي 26 ذي ـــرسـوم الــتـنـفـيـــذي رقــــم 08-411 ا ا
ـــــــوافق 24 ديــــــســـــمــــــبـــــر ســــــنـــــة 2008 احلـــــجــــــة عـــــام 1429 ا
ــــذكـور أعاله يـهـدف هـذا الـقـــرار إلى تـعـديل وتـتـميم وا
ـطلــــوبـة لـلتـوظـيف والتـرقـية في قائـمـة التـخـصصـات ا

األسالك اآلتية :

- سلك األئمة

رشدات الدينيات - سلك ا

- سلك وكالء األوقاف.

ـادة 2 :  : تُـعـدل وتُتـمم قـائـمة الـتـخـصـصات الـتـابـعة ـادة ا ا
طلوبة للتوظيف والترقية في لفرع العلوم اإلسالمية ا

سلك األئمة كما يأتي :

- اإلمامة

- العقيدة ومقارنة األديان

- الكتاب والسنة

- الدعوة والثقافة اإلسالمية

- اآلثار والفنون اإلسالمية

- اللغة العربية والدراسات القرآنية

- التاريخ واحلضارة اإلسالمية

- الفقه واألصول

- الشريعة والقانون.

ـادة 3 :  : تُـعـدل وتُتـمّم قـائـمة الـتـخـصـصات الـتـابـعة ـادة ا ا
طلوبة للتوظيف والترقية في لفرع العلوم اإلسالمية ا

رشدات الدينيات كما يأتي : سلك ا

- اإلرشاد

- العقيدة ومقارنة األديان

- الكتاب والسنة

- الدعوة والثقافة اإلسالمية

- اآلثار والفنون اإلسالمية

- اللغة العربية والدراسات القرآنية

- التاريخ واحلضارة اإلسالمية

- الفقه واألصول

- الشريعة والقانون.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق 9 مايـو سنة مايـو سنة وافق  ا قرار مؤرخ في قرار مؤرخ في 12 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 ا
2017 يحـدد قـائـمة الـنـشـاطات واخلـدمـات واألشـغال يحـدد قـائـمة الـنـشـاطات واخلـدمـات واألشـغال

ــركــز الــثـــقــافي اإلسالمي ــكن أن يــقـــدمــهــا ا ــركــز الــثـــقــافي اإلسالميالـــتي  ــكن أن يــقـــدمــهــا ا الـــتي 
بــــاإلضـــــافــــة إلـى مــــهـــــمــــته األســـــاســــيـــــة وكــــيـــــفــــيــــاتبــــاإلضـــــافــــة إلـى مــــهـــــمــــته األســـــاســــيـــــة وكــــيـــــفــــيــــات

تخصيص العائدات الناجتة عنها. تخصيص العائدات الناجتة عنها. 
ـــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزير الشؤون الدينية واألوقاف

ـؤرخ ــرســوم الــرئــاسي رقم 15-125 ا ـقــتــضى ا  -
ــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015 فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 ا

عدل تضمن تعي أعضاء احلكومة ا وا

ـؤرخ ـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 89-99 ا ـقـتـضى ا - و
ـوافق 27 يـونـيـو سـنـة 1989 في 23 ذي الـقـعـدة عـام 1409 ا

الذي يحدد صالحيات وزير الشؤون الدينية

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 98-412 ا ـقتـضى ا - و
ــوافق 7 ديــســمــبــر ســنــة 1998 في 18 شــعــبــان عــام 1419 ا
الــذي يــحــدد كــيــفــيــات تــخــصــيص الــعــائــدات الــنــاجتــة عن
ـــــؤســـــســــات الــــــخــــــدمــــات واألشـــــغـــــال الــــتـي تــــقـــــوم بـــــهــــا ا
ادة 2 العمومية زيـادة على مهمتها الرئيسية ال سيما ا

(الفقرة 2) منه

وزير الشؤونوزير الشؤون
الدينية واألوقافالدينية واألوقاف

محمد عيسىمحمد عيسى

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

دير العام للوظيفة العمومية دير العام للوظيفة العموميةا ا
واإلصالح اإلداريواإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

ـطــلـوبــــة ـادة 4 : : تُـتــمّـم قـائــمــــة الــتـخــصـصـــــات ا ـادة ا ا
لــلــتــوظـيــــف والــتـرقــيـــــة فــي ســـــلك وكـــــالء األوقــــاف

كمـــا يأتي :
- تسيير األوقاف وصناديق الزكاة

- اقتصاد إسالمي.
ـســـابـقة ـتـضمــن فـتــح ا ـادة 5 : : يـحــدد الـقــــرار ا ـادة ا ا
ـــــــــذكــــــورة أعــــاله قــــــائــــــــمــــــة لـاللــــــتــــــحــــــــاق بـــــــاألســـالك ا
ــطـلـــــوبــة وفـــق احــتــيــاجــات مـصـــــــالح الـتــخــصــصــــات ا

كلـــفة بـالشـــؤون الدينيـة واألوقاف. اإلدارة ا
ـادة 6 :  : يـنــشــر هــذا الـقــرار في اجلــريــدة الـرّســمــيّـة ـادة ا ا

قراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الد
ـوافق 23 حـرر بــاجلــزائـر في 26 شـعــبــان عـام 1438 ا

مايو سنة 2017.
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ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 01-316 ا ـقتـضى ا - و
ــــوافق 16 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2001 في 28 رجـب عـــام 1422 ا
ـتـضـمن إحـداث مـركـز ثـقـافي إسالمي وحتـديـد قـانـونه وا

األساسي

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

ادة 2 (الـفقرة 2) من ادة األولى : تطبـيقا ألحـكام ا ادة األولى : ا ا
ؤرخ في 18 شعبان عام رسوم التنفيذي رقم 98-412 ا ا
ذكـور أعاله يهدف وافق 7 ديسـمبر سنة 1998 وا 1419 ا

هـــذا الـــقـــرار إلى حتـــديـــد قـــائـــمـــة األشـــغـــال والـــنـــشـــاطــات
ــــركــــز الــــثـــــقــــافي ــــكن أن يـــــقــــدمــــهـــــا ا واخلـــــدمــــات الــــتـي 
اإلسالمـي بــاإلضــافــة إلى مـــهــمــته األســاســـيــة وكــيــفــيــات

تخصيص العائدات الناجتة عنها.

ـــــادة 2 : : حتـــــدد قـــــائـــــمــــــة األشـــــغـــــال والــــــنـــــشـــــاطـــــات ـــــادة ا ا
ادة األولى أعاله كما يأتي : ذكورة في ا واخلدمات  ا

ـــهــام ــنـــشــورات ذات الـــصـــلــة   - إصــدار اجملـالّت وا
ركز على جميع الدعائم ورقمنتها وتداولها ا

ـلـتـقـيـات والـنـدوات واأليام ـؤتمـرات وا - تـنـظـيم ا
الدراسية والعروض الفنية اإلسالمية

- إصــدار الـدعــائم الـســمـعــيـة والــسـمــعـيــة الـبــصـريـة
ـسـاعدة الـفـنـية اخلـاصـة بـاألنـشطـة الـثـقافـيـة والـعـلمـيـة وا
بـاشر فيـها على فـي تـنظــيـمهـا وكـذا إنــجاز األشغــال ا

ركز أالّ تتنافى مع أهداف ا

- إيــــــجــــــار الــــــتــــــجــــــهــــــيــــــزات وقــــــاعــــــات احملــــــاضـــــرات
والفضاءات اخملصصة للمعارض

طبعية والتوثيق كتبية وا - اخلدمات ا

- استغالل محالت وخدمات األنترنت.

ــادة 3 :  : يـــقـــدم كل طـــلـب يــتـــعـــلـق بـــتـــأديـــة األشـــغــال ــادة ا ا
ـديـر ـادة 2 أعاله  ـذكـورة في ا والـنـشـاطـات واخلـدمـات ا

ركز الثقافي اإلسالمي. ا

4 :  : تــــقـــدم األشـــغـــال والـــنــــشـــاطـــات واخلـــدمـــات ــادة  ــادة ا ا
ـادة 2 أعاله في إطـار طـلـبـيـات أو عـقود الــمــذكـورة في ا

أو اتفاقيات.

ــــداخـــــيل من قـــــبل اآلمــــر ــــادة 5 : : تــــتـم مــــعــــايـــــنــــة ا ــــادة ا ا
بــالــصـــرف وحتــصّل من قــبل الـــعــون احملــاسب أو الــوكــيل

عيّن لهذا الغرض. احملاسب ا

ــــادة 6 :  : تـــوزع الــــعــــائــــدات الــــنــــاجتـــة عـن األشــــغـــال ــــادة ا ا
ـرسوم ادة 4 من ا والـنـشاطـات واخلـدمات طـبـقا ألحـكـام ا
ـؤرخ في 18 شـعــبــان عـام 1419 الــتــنـفــيــذي رقم 98-412 ا
ـذكـور أعاله بـعـد طـرح ـوافق 7 ديـسـمـبـر سـنـة 1998 وا ا

األعباء.

ــبــالـغ الــتي  صـــرفــهــا ــادة 7 : : يـــقــصــد بـــاألعــبـــاء ا ــادة ا ا
إلجنـاز األشــغـال والـنــشـاطـات واخلـدمـــات عـلى اخلـصـوص

ما يأتي :

ـسـتـعـمـلـة ـنـتـجـات ا ـواد واألدوات و/أو ا - شـراء ا
في إجناز اخلدمات

نشآت صاريف الناجتة عن استغالل احملالت وا - ا
األخرى

ــــصــــاريف الــــنــــاجتــــة عن إنــــتــــاج اخلــــدمـــات مــــثل - ا
اء سـتخدم واهتالك التـجهيزات واستهالك ا نفقات ا
والــطـاقــة والـنـقل والــتـنــقالت وأشـغـال الــتـهــيـئـة وصــيـانـة

ساحات اخلضراء والتجهيزات الالزمة ا

نجزة في هذا اإلطــار. - تسديـد اخلدمات اخلاصة ا

ـادة 8 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة ـادة ا ا
قراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الد

ــوافق 9 حــرر بــاجلــزائــر في 12 شــعــبــان عــام 1438 ا
مايو سنة 2017.

محمد عيسىمحمد عيسى

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

يـــونـــيـــو ــــوافق 29 يـــونـــيـــو  ــــوافق  ا قـــرار مـــؤرخ في قـــرار مـــؤرخ في 4  شـــوال عـــام   شـــوال عـــام 1438 ا
ساجد. ساجد. ينظم عملية فتح ا سنة سنة 2017 ينظم عملية فتح ا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزير الشؤون الدينية واألوقاف

ؤرخ في 12 شوال قـتضى القانون رقم 91-10 ا  -
تعلق باألوقاف وافق 27 أبريل سنة 1991 وا عام 1411 ا

تمم عدل وا ا

ؤرخ في17 رجب قتضى القانون رقم 08-15 ا - و
ـوافق 20 يولـيو سـنة 2008 الذي يـحدد قـواعد عام 1429 ا

مطابقة البنايات وإتمام إجنازها

ــــؤرخ في 28 ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 ا - و
ــــوافق 21 فــــبــــرايــــر ســــنـــة 2012 ربــــــيـع األول عـــام 1433 ا

تعلق بالوالية وا
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ـؤرخ ـرسـوم الـرئـاسي رقم 17-180 ا قـتـضى ا - و
ــــوافق 25 مــــايــــو ســــنــــة 2017 في 28 شــــعــــبــــان عــــام1438 ا

تضمن تعي أعضاء احلكومة وا
ـؤرخ ـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 89-99 ا ـقـتـضى ا - و
ـوافق 27 يـونـيـو سـنـة 1989 في 23 ذي الـقـعـدة عـام 1409 ا

الذي يحدد صالحيات وزير الشؤون الدينية 
ـؤرخ ـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 91-82 ا ـقـتـضى ا - و
ــــوافق 23 مــــارس ســــنـــة 1991 في 7 رمــــضــــان عـــام 1411 ا

سجد تضمن إحداث مؤسسة ا وا
ـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقم 146-2000 ــــقـــتـــضى ا - و
ــــوافق 28 يـــونـــيـــو ــــؤرخ في 25 ربـــيع األول عـــام 1421 ا ا
ـركـزية في وزارة ـتـضـمن تـنـظـيم اإلدارة ا سـنة 2000 وا

تمم عدل وا الشؤون الدينية و األوقاف ا
ـــرســــوم الــتـــنــفـــيــذي رقم 200-2000 ـــقــتـــضى ا - و
ـــــــــوافق 26 ـــــــــؤرخ في 24 ربـــــــــيـع الــــــــثـــــــــانـي عــــــــام 1421 ا ا
يـولـــــــيــو سـنـة 2000 الــذي يـحــدد قـواعــد تـنــظـيم مــصـالح

الشؤون الدينية واألوقاف في الوالية وعملها
ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 13-377 ا ـقتـضى ا - و
ــــوافق 9 نــــوفــــمـــبــــر ســــنـــة 2013 في 5 مــــحــــرم عـــام 1435 ا
ـادتان تـضـمن الـقـانـون األساسي لـلـمـسـجد ال سـيـمـا ا وا

 30 و31 منه

ـؤرخ ـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 15-19 ا ـقـتـضى ا - و
وافق 25 ينـاير سـنة 2015 في 4 ربيع الـثاني عام 1436 ا
الذي يحدد كيفيات حتضير عقود التعمير وتسليمها

يقرر ما يأتي : يقرر ما يأتي : 
ادة 30 وطبقا ألحكام ادة األولى : تطبيقا ألحكام ا ادة األولى :ا ا
ؤرخ في 5 رسـوم التنـفيذي رقم 13-377 ا ادة 31 من ا ا
ـذكـور ـوافق 9 نــوفـمـبــر سـنـة 2013 وا مــحـرم عـام 1435 ا
ساجد. أعاله يهدف هذا القرار إلى تنظيم عملية فتح ا
ـــــوجب قـــــراريـــــصـــــدر عـن وزيــــر ـــــادة 2 : : تُـــــفـــــتـح  ـــــادة ا ا
ـسـاجـد الـرئـيـسـة األقـطـاب الـشـؤون الـديـنـيـة واألوقـاف ا

ساجد احمللية ألداء صالة اجلمعة. ساجد الوطنية وا وا
ـوجب ـسـاجـد الـتـاريـخـيـة األثـرية  ـادة 3 :  : تُـفـتح ا ـادة ا ا
قــــرار يــــصــــدر عن وزيـــــر الــــشــــؤون الــــديــــنــــيــــة واألوقــــاف

صالح اخملتصة بوزارة الثقافة.  بالتنسيق مع ا
ـسـاجـد الـتـاريـخـيـة األثـريـة أيـضـا بـقرار يـتم غـلق ا

إذا  الشروع في عملية الترميم والصيانة.
جرد االنتهاء من األشغال بناء على  ويعاد فتحُـها 

محضر تسليم يُثبت االنتهاء من ذلك.

ــــادة 4 :  : يؤهل مـدراء الـشـؤون الديـنـيـة واألوقاف ــــادة ا ا
بـالـواليـات بفـتح مـسـاجـد األحـيـاء ألداء الـصـلـوات اخلمس

عنية. صالح ا وجب مقرر بعد التنسيق مع ا

يــــتـــعـــ عـــلـى مـــديـــر الــــشـــؤون الـــديــــنـــيـــة واألوقـــاف
ــصــالح اخملـــتــصــة عــلـى مــســتــوى اإلدارة بــالــواليــة إعـالم ا

ساجد األحياء.  ركزية بكل مقرر فتح  ا

ــديــر الــوالئـي لــلــشــؤون الــديــنــيـة 5 : : يــرفع ا ـــادة  ـــادة ا ا
ـــصــــالـح اخملــــتــــصـــة ــــســــاجــــد إلـى ا واألوقــــاف طــــلب فــــتح ا

لف كامل يتضمن : ركزية مرفقا  باإلدارة ا

لحق رقم 1 ) 1 - بطاقة تقنية للمسجد ( ا

ــصــالـح الــتــقــنــيــة اخملــتــصــة ال ســيــمــا 2 - مــوافــقــة ا
راقبة التقنية دنية ومصالح ا موافقة مصالح احلـماية ا
ـا يـضمن تـوفـر شروط الـسالمـة واألمن ببـيوت للـبـناء 

الله

ــرفق 3 - شـــهــادة مــطــابـــقــة صــادرة وفق الـــنــمــوذج ا
ــــؤرخ في 4 ربــــيع ــــرســــوم الـــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 15-19 ا بــــا
ـذكـور ـوافق 25 يــنـايــر ســنـة 2015 وا الــثــاني عـام 1436 ا
أعاله أو وفق النمـوذج اجلاري به العمل في مـجال إتمام

إجناز  البنايات ومطابقتها.

لحق رقم 2 ) 4 - محضر التسمية ( ا

لحق رقم 3 ) 5 - محضر الترتيب ( ا

لحق رقم 4). 6 - محضر إثبات القبلة ( ا

ـســاجـد بـكـل وثـيـقـة أخرى ـكن إرفـاق طـلب فـتح ا
ال ســيــمــا تـــلك الــتي حتــدد الــطــبــيـــعــة الــقــانــونــيــة لــلــوعــاء

سجد وأصل ملكيته. شيّد عليه ا العقاري ا

ــطــابــقــة الــنــهــائــيـة 6 : : يُــشــتــرط في شــهــادة ا ـــادة  ـــادة ا ا
لف الـتأكـد من إجناز األشـغال بنـسبـة مائة قدمـة في ا ا
ــصـــادق عــلــيــهــا في ــائــة ( 100% ) حــسـب اخملــطــطـــات ا بــا

البناء.

ــقـرر ـــادة 7 :  : يــتم تــعـلــيق نــسـخــة من الــقـرار أو ا ـــادة ا ا
ـــتــضـــمن الــفـــتح حــسب احلـــالــة بـــلــوحــة اإلعـالنــات عــلى ا

سجد. مستوى ا

ـــادة 8 : : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّـة ـــادة ا ا
للجمهوريّة اجلزائريّة الديّمقراطيّة الشّعبيّة.   

ـــــوافق 29 حـــرر بـــاجلــــزائـــر في 4 شـــوال عـــام 1438 ا
يونيو سنة 2017.

محمد عيسىمحمد عيسى
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قراطية الشعبية قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد اجلمهورية اجلزائرية الد
وزارة الشؤون الدينية واألوقافوزارة الشؤون الدينية واألوقاف

 مديرية الشؤون الدينية واألوقاف لوالية........                                 

البطاقة الفنية للمسجدالبطاقة الفنية للمسجد

سجد :  - اسم ا

 - العنوان :

 - البلدية :                                              الدائرة :                          الوالية :

سجد :                   ريفية :                         حضرية : نطقة الكائن بها ا  - ا

كلفة بالبناء :                       الدولة / اجلماعات احمللية :   - اجلهة ا

سجد) :                                                                 جمعية دينية ( جلنة ا

شخص طبيعي أو معنوي :                            
سجد :          - ترتيب ا

لكية :          - الطبيعة القانونية للوعاء العقاري وأصل ا
         - رقم و تاريخ رخصة البناء :                       

         - تاريخ بداية األشغال :                                    - تاريخ انتهاء األشغال :
بنية : ساحة ا ساحة اإلجمالية :                                        - ا          - ا

         - طاقة استيعاب قاعة الصالة (رجال) :              - طاقة استيعاب قاعة الصالة (نساء) :
رافق التابعة للمسجد :          - ا

بيت الوضوء
مكتبة
مرشات
نارة ا

أقسام قرآنية
سكنات وظيفية
البهو والساحات

القبة

ساحات اخلضراء ا

مدرسة قرآنية
محالت جتارية وقفية

اخملزن
قصورة ا

مرات اخملصصة لذوي االحتياجات اخلاصة : - عدد ا
نافذ :                                                                                     - عدد ا

مالحظات أخرى :
حرر بـ.............. في:..............

دير إمضاء ا

لحق األول لحق األولا ا
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قراطية الشعبية قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد اجلمهورية اجلزائرية الد
وزارة الشؤون الدينية واألوقافوزارة الشؤون الدينية واألوقاف

مديرية الشؤون الدينية واألوقاف لوالية.............
الرقم : 

محضر تسمية مسجدمحضر تسمية مسجد

ـوافق 9 نــوفــمــبــر ســنـة 2013 ـؤرخ في 5 مــحــرم عـام 1435 ا ــرســوم الــتــنــفـيــذي رقم  13-377 ا عـمـال بــأحـكــام ا
ادة 32 منه تضمن القانون األساسي للمسجد ال سيما ا وا

ذكورة أسماؤهم وصفاتهم أدناه : يالدي ) وبحضور السادة ا في يوم ( التاريخ بالهجري وا
- السيد :.......................... مدير الشؤون الدينية واألوقاف لوالية...........

عنوي / الشخص الطبيعي ثل الشخص ا - السيد :.......... رئيس اجلمعية الدينية / 
- السيد :......................رئيس مصلحة اإلرشاد والشعائر واألوقاف
- السيد :..........................مفتش التوجيه الديني والتعليم القرآني

- السيد :..........................وكيل األوقاف.

سجد : سجد : االتفاق على تسمية ا  االتفاق على تسمية ا

مسجد ...............................
      

 الكائن بـ :
 البلدية :
         الدائرة :

حرر بـ...................... في :....................

دير إمضاء ا

لحق الثاني لحق الثانيا ا
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قراطية الشعبية قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد اجلمهورية اجلزائرية الد
وزارة الشؤون الدينية واألوقافوزارة الشؤون الدينية واألوقاف

مديرية الشؤون الدينية واألوقاف لوالية ...............

الرقم :                                              

سجد سجدمحضر ترتيب ا محضر ترتيب ا

ـتضمن وافق 9 نوفـمبـر سنة 2013 وا ؤرخ في 5 مـحرم عام 1435 ا رسـوم التـنفـيذي رقم 13-377 ا عمال بـأحكـام ا
ادة 13 منه القانون األساسي للمسجد ال سيما ا

يالدي )  في يوم ( التاريخ بالهجري وا
ذكورة أسماؤهم وصفاتهم أدناه : وبحضور السادة ا

- السيد :.......................... مدير الشؤون الدينية واألوقاف لوالية :..............
عنوي /الشخص الطبيعي ثل الشخص ا - السيد :......... رئيس اجلمعية الدينية / 

- السيد :.......................رئيس مصلحة اإلرشاد والشعائر واألوقاف
- السيد :..........................مفتش التوجيه الديني والتعليم القرآني

- السيد :..........................وكيل األوقاف.

 ترتيب مسجد.................. ترتيب مسجد.....................

الكائن بـ :
البلدية :
الدائرة:

مسجدمسجدّا .............................ا ...............................

حرر بـ ............ في :......................

دير إمضاء ا

لحق الثالث لحق الثالثا ا
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قراطية الشعبية قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد اجلمهورية اجلزائرية الد
وزارة الشؤون الدينية واألوقافوزارة الشؤون الدينية واألوقاف

مديرية الشؤون الدينية واألوقاف لوالية.........
الرقم :                                              

محضر حتديد القبلةمحضر حتديد القبلة

ــوافق 9 نــوفــمــبــر ســنــة 2013 ــؤرخ في 5 مــحــرم عـام 1435 ا ــرســوم الــتــنــفــيــذي رقم 13-377 ا عــمال بــأحــكــام ا
ادة 25 منه تضمن القانون األساسي للمسجد ال سيما ا وا

رشح ـوقع ا ـذكورة أسـمـاؤهم وصـفاتـهم أدنـاه إلى ا ـيالدي ) انـتقل الـسـادة ا في يـوم ( التـاريخ بـالـهجـري وا
الستقبال مشروع مسجد.                

الكائن بـ :
البلدية :                                      الدائرة :

لتحديد قبلته حيث  وضع معالم القبلة وحتديد جهتها.

اإلمضاءاإلمضاءالصفةالصفةاالسم واللقباالسم واللقب

مختص في مجال حتديد القبلة

مهندس معماري

كلفة بالبناء ثل اجلهة ا

رئيس مصلحة اإلرشاد والشعائر واألوقاف

مفتش التوجيه الديني والتعليم القرآني 

وكيل األوقاف

حرر بـ.......................  في :.......................
دير إمضاء ا

لحق الرابع لحق الرابعا ا
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يــونــيــو ــوافق 29 يــونــيــو  ــوافق  ا   قـــرار مــؤرخ في   قـــرار مــؤرخ في 4 شـــوال عــام  شـــوال عــام 1438 ا
سنة سنة 2017 يحد يحدّد شكل البـطاقية الوطنـية للمساجدد شكل البـطاقية الوطنـية للمساجد

ومحتواها.ومحتواها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزير الشؤون الدينية واألوقاف
ـــــؤرخ في 20 ـــــرســـــوم رقم 81-386 ا ـــــقـــــتـــــضى ا  -
ــوافق 29 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 1981 الــذي صـــفـــر عـــام 1402 ا
يـحـدد  صالحـيـات الـبـلـدية والـواليـة واخـتـصـاصـاتـهـما في

قطاع الشؤون الدينية          
ؤرخ رسـوم الرئاسي رقم 17- 180 ا قتـضى ا - و
ــــوافق 25 مـــايــــو ســـنـــة 2017 في 28 شـــعــــبـــان عـــام 1438 ا

تضمن تعي أعضاء احلكومة وا
ـؤرخ ـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 89-99 ا ـقـتـضى ا - و
ـوافق 27 يونـيو سـنة 1989 في 23 ذي القـعـدة عام 1409 ا

الذي يحدد صالحيات وزير الشؤون الدينية
ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 13-377 ا ـقتـضى ا - و
ــــوافق 9 نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة 2013 في 5 مـــحـــرم عـــام 1435 ا
ادة 34 تـضـمن القـانون األسـاسي لـلمـسجـد السـيمـا ا وا

منه
يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

ـرسوم ادة 34 من ا ـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام ا ـادة األولى :ا ا
ــؤرخ في 5 مـــحـــرم عــام 1435 الــتـــنـــفــيـــذي رقم  13-377 ا
ــــتــــضـــمـن الـــقــــانـــون ــــوافق 9 نــــوفــــمـــبــــر ســــنـــة 2013 وا ا
األســاسي لـلـمــسـجـد يـهــدف هـذا الـقـرار إلـى حتـديـد شـكل

البطاقية الوطنية للمساجد ومحتواها.
ـادة 2 : : تـعـتـبر الـبـطـاقـيـة الـوطـنـيـة لـلـمـسـاجد أداة ـادة ا ا
ا يُمكن ساجـد عبر التراب الوطني وجردها  إلحصاء ا

ساجد ومتابعة جتسيد وظائفها. من ترشيد تسيير ا
3 : : تــتــولى مــصــالح وزارة الــشــؤون الــديــنــيــة ـادة  ـادة ا ا

واألوقاف مسك البطاقية الوطنية للمساجد.
ا يأتي :   وبهذه الصفة تكلف 

ـركزة لـلـمسـاجـد وحفـظـها - إنـشاء قـاعـدة بيـانـات 
على جميع الدعائم

- تــــأمــــ قـــاعــــدة بـــيــــانـــات الــــبــــطـــاقــــيـــة الــــوطـــنــــيـــة
للمساجد

- ضمان حتي البطاقية الوطنية للمساجد دوريا.
4 :  : حتـتـوي البـطـاقيـة الـوطنـيـة للـمسـاجـد على ادة  ادة ا ا

البيانات اآلتية : 

- الـبـطـاقـة الـفـنـيـة لـلـمـسـجـد :- الـبـطـاقـة الـفـنـيـة لـلـمـسـجـد : حتـتوي عـلـى تـسـمـية
ــسـجـد ومــوقـعه وتــرتـيـبه وقــدرة اسـتـيــعـابه ووضــعـيـته ا

ادية القانونية وا

ـسـجد : تـضم مـا يتـوّفـر عـليه تـوفـرة با ـرافق ا ـسـجد :- ا تـوفـرة با ـرافق ا - ا
ــرســوم ـــلــحــقــة بـه طــبــقــا ألحـــكــام ا ــرافق ا ــســجــد مـن ا ا
ــــؤرخ في 5 مـــحـــرم عـــام 1435 الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 13-377 ا

ذكور أعاله وافق  9 نوفمبر سنة 2013 وا ا

ـوارد - الــتـأطــيـر الــبــشـري لــلــمـســجـد :- الــتـأطــيـر الــبــشـري لــلــمـســجـد : ويـتــضــمن ا
سجدي ؤطرة للنشاط ا البشرية ا

نقولة سجد العقارية منها وا تلكات ا نقولة-  سجد العقارية منها وا تلكات ا  -

- اخملططات الطبوغرافية واألمنية للمسجد- اخملططات الطبوغرافية واألمنية للمسجد

ـكـلف ـعـنـوي ا ـكـلف- مـراجع الـشـخص الـطـبــيـعي و/أو ا ـعـنـوي ا - مـراجع الـشـخص الـطـبــيـعي و/أو ا
بالبناء والتجهيزبالبناء والتجهيز

- بيانات أخرى عند الضرورة.- بيانات أخرى عند الضرورة.

ادة 5 :  : تسـجل في الـبطـاقيـة الـوطنـية لـلـمسـاجد ادة  ا  ا
ـتـضـمـنـة جـمع الـتـبـرعـات التي جمـيع الـرخص اإلداريـة ا

سجد. استفاد منها ا

ـادة 6 : : تسـجل في الـبـطـاقـيـة الـوطنـيـة لـلـمـسـاجد ـادة ا ا
قبولة قانونا. جميع الهبات والوصايا ا

ـادة 7 : : حتـيّن الـبـطـاقـيـة الـوطنـيـة لـلـمـسـاجـد آنـيا ـادة ا ا
ـــصــالح اخلـــارجــيـــة لــوزارة الـــشــؤون الـــديــنـــيــة من قـــبل ا

واألوقاف.

ركزية صـالح اخملتصـة باإلدارة ا ادة 8  :  : تضمن ا ادة ا ا
ـعـلـومــات والـبـيـانـات وحتــيـيـنـهـا مـتـابــعـة عـمـلـيــة إدخـال ا

وانسجام آليات العمل.

ـعــلـومــات الـتـي حتـتــويـهـا ــكن أن تــكـون ا ـادة 9 :  ـادة ا ا
الـبطـاقيـة الـوطنـية لـلمـساجـد موضـوع دراسة تـقنـية من
ــا يــسـمح بــاســتـغالل ـركــزيـة اخملــتــصـة  ــصـالـح ا طــرف ا
نـتائجها لـتحديد الفـوارق ب األوضاع السابـقة واحلالية

توقعة والعمل على تصحيح االختالالت. وا

ادة 10 : : يحـدّد شكـل البـطاقـية الـوطـنيـة للـمسـاجد ادة ا ا
لحق بهذا القرار. ومحتواها وفق النموذج ا

ـادة 11 : : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة ـادة ا ا
قراطيّة الشعّبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الد

ــــوافق 29 حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 4 شـــوال عـــام 1438 ا
يونيو سنة 2017.

محمد عيسىمحمد عيسى
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قراطيــــة الشعبيـــــة قراطيــــة الشعبيـــــةاجلمهوريـــــة اجلزائريـــــة الد اجلمهوريـــــة اجلزائريـــــة الد
وزارة الشؤون الدينية واألوقافوزارة الشؤون الدينية واألوقاف

رقم التسجيل الوطني:
الوالية:

سجد سجدبطاقية ا بطاقية ا

التسمية : 
العنوان :                                          البلدية :                                                 الدائرة :

سجد :   :                       مسجد رئيسي قطب :      سجدترتيب ا ترتيب ا
                                        مسجد وطني :

                                        مسجد محلي :

مسجد حي :                                         

مسجد تاريخي :                                         

الوضعية القانونيةالوضعية القانونية :   :   
لكية :  أصل وطبيعة ا

مراجع مسح األراضي ( القسم والقطعة ) :
لكية ( احلجم والرقم ) : مراجع سند ا

بنية : ساحة ا ساحة اإلجمالية :                     ا ادية :                                     ا ادية :الوضعية ا الوضعية ا
- نسبة اإلجناز :

- قد / جديد :                                                                  سنة اإلجناز :
- سبق ترميمه :                                                                سنة الترميم :             تكلفة الترميم :

- مراجع اخملططات الطبوغرافية واألمنية :

سجد :  توفرة با رافق ا سجدتوزيع ا توفرة با رافق ا توزيع ا
قدرة االستيعاب : ساحة :                                   ا ➢ - قاعة الصالة :                     
قدرة االستيعاب : ساحة :                                       ➢ - بيت الوضوء :                           ا
ساحة :                                        قدرة االستيعاب : كتبة :                                   ا ➢ - ا

ساحة :                             العدد : ➢ - السكن الوظيفي :                 ا

لحق لحقا ا
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ساحة : سجد :      :                               ا تصلة با درسة القرآنية ا سجد - ا تصلة با درسة القرآنية ا ➢ - ا
- قدرة االستيعاب :

سجل : - عدد الطلبة ا
- عدد األقسام :

- أخرى :

ساحة : سجد :                    :                                    ا تصلة با سجد- األقسام القرآنية ا تصلة با - األقسام القرآنية ا
- قدرة االستيعاب :

سجل : - عدد الطلبة ا
- عدد األقسام :

       

ساحة : قصورة :                                                             ا ➢ - ا
طبيعة األنشطة : ساحة :               ➢ - فضاءات للنشاط التوجيهي والثقافي :                        ا
ساحة :         طبيعة األغراس : ➢ - مساحات خضراء :                                                ا

التأطير البشري :التأطير البشري :
ؤطـــــــــــــرين : عدد ا

العدد :                 الرتب : ؤطرين :                  إمام :                                    توزيع ا

الرتب : العدد :                      رشدة الدينية:                                                               ا

أستاذ التعليم القرآني :         العدد :                                          

العدد : مؤذن :                                                                             

قيّم :                           العدد :                                                 

سجدية ) : نسبة العجز في التأطير ( قياسا باخلريطة ا

كلفة بالبناء والتجهيز: كلفة بالبناء والتجهيز:اجلهة ا اجلهة ا
رخص له :                        عنوي ا اللجنة الدينية :                                                           الشخص الطبيعي أو ا

الدولة :                                                                               اجلماعات احمللية :

لحق (تابع) لحق (تابع)ا ا
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1 - البيانات اخلاصة بالتمويل : - البيانات اخلاصة بالتمويل :

 -   قيمة التمويل :

 -   مدة اإلجناز :

 -  طبيعة التمويل ( مشترك أحادي ) :

 -  رخص جــمـع الــتــبــرعــات :                                   عــددهـــا                                 قــيــمــتــهــا :                             
قبولة :                                 عددها :                                   طبيعتها :          -  الهبات والوصايا ا

2 - البيانات اخلاصة بالبناء : - البيانات اخلاصة بالبناء :
قاول : - اسم ولقب ا

- عنوانه :
- مراجع رخصة البناء :

قاولة : - مراجع عقد ا
: (CTC) : تابعة التقنية - مراجع عقد ا

: (BET) : تابعة كلف با - مكتب الدراسات ا
دنية : - مراجع موافقة مصالح احلماية ا

طابقة : - مراجع شهادة ا
- مراجع قرار / مقرر الفتح :

3 - البيانات اخلاصة بالتجهيز: - البيانات اخلاصة بالتجهيز:
- األسماء واأللقاب للمعني بالتجهيز :

نقولة مرفقة بالبطاقية احلالية. - جدول جرد التجهيزات ا

بيانات أخرى عند الضرورة : بيانات أخرى عند الضرورة : 

لحق (تابع) لحق (تابع)ا ا
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هني هنيوزارة التكوين والتعليم ا وزارة التكوين والتعليم ا
ـوافق 2 غـشت غـشت ـوافق  ا قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 10 ذي الـقــعـدة عـام  ذي الـقــعـدة عـام 1438 ا
جـــمـــادى ــــؤرخ في 19 جـــمـــادى  ــــؤرخ في  يــــعــــدل الـــقــــرار ا 2017 يــــعــــدل الـــقــــرار ا ســـنـــة ســـنـــة 
ــــوافق 28 مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــة 2016 ــــوافق  ا الــــثــــانـــيــــة عـــام الــــثــــانـــيــــة عـــام 1437 ا
ـــتـــضــــمن تـــعـــيــــ أعـــضـــاء الـــلــــجـــنـــة الـــقــــطـــاعـــيـــة ـــتـــضــــمن تـــعـــيــــ أعـــضـــاء الـــلــــجـــنـــة الـــقــــطـــاعـــيـــةوا وا

. هني .للصفقات لوزارة التكوين والتعليم ا هني للصفقات لوزارة التكوين والتعليم ا
ـــــــــــــــــــــــــ

ــــوجب قــــرار مــــؤرخ في 10 ذي الــــقــــعــــدة عـــام 1438
ـؤرخ في 19 ـوافق 2 غــشت ســنـة 2017 يــعـدل الــقــرار ا ا
ــوافق 28 مــارس ســنـة 2016 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437 ا
ـتـضـمـن تـعـيـ أعــضـاء الـلـجــنـة الـقـطــاعـيـة لـلــصـفـقـات وا

هني كما يأتي : لوزارة التكوين والتعليم ا
" األعضاء الدائمون :" األعضاء الدائمون :

.................................................................. -

.................................................................. -
كلف بالتكوين ثل عن الوزير ا - محمد جدال 

هني والتعليم ا
.................................................................. -
.................................................................. -
الية كلف با ثلة عن الوزير ا - سميرة حمودي 

ديرية العامة للمحاسبة). (ا
ستخلفون : ستخلفون :األعضاء ا األعضاء ا

- .......................(بدون تغيير)........................

- .......................(بدون تغيير)........................

- .......................(بدون تغيير)........................
ثــلة عـن ــولـودة بـويعـقــوب  - رشيــدة ساسي ا
ـــديرية العــــامة للمحـاسبة) ــالية (ا كلف با الوزير ا
....................................................................-
 .................(الباقي بدون تغيير)....................".

وزارة الثقافةوزارة الثقافة
يـونـيو ـوافق 13 يـونـيو  ـوافق  ا قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 18 رمـضـان عام  رمـضـان عام 1438 ا
ســـنـــة ســـنـــة 2017 يــــتـــضــــمن اســــتـــخـالف عـــضــــو الـــلــــجـــنـــة يــــتـــضــــمن اســــتـــخـالف عـــضــــو الـــلــــجـــنـــة

القطاعية للصفقات لوزارة الثقافة.القطاعية للصفقات لوزارة الثقافة.
ــــــــــــــــــــ

ــــــوجـب قــــــرار مـــــــؤرّخ في 18 رمــــــضـــــــان عــــــام 1438
ــوافق 13 يــونـــيـــو ســـنــة 2017 تــعـــ الــســـيــدة ســـمــيــرة ا
رسـوم الرئاسي ادة 187 من ا حـمودي تـطبيـقا ألحـكام ا

ـوافق 16 ـؤرخ في 2 ذي احلـجـة عام 1436 ا رقم 15-247 ا
ـــتـــضـــمن تـــنـــظـــيم الـــصـــفـــقــات ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة 2015 وا
ــثــلـــة الــوزيــر ـــرفق الــعـــام  الــعـــمــومـــيــة وتــفـــويــضــات ا
ـديــريـة الـعـامــة لـلـمـحــاسـبـة ) عـضـوا ــالـيـة ( ا ــكـلف بـا ا
دائـما في الـلـجـنـة القـطـاعـيـة للـصـفـقـات لوزارة الـثـقـافة
ــتــبــقــيــة من خــلــفــا لــلــســيــدة مــلــيــكــة لــبــكــيــري لــلــفــتـرة ا

العضوية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

ـوافق 17 يــونـيـو يــونـيـو ـوافق  ا قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 22 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1438 ا
سنة سنة 2017 يتضمن تـصنيف " مقر اجمللس الشعبي يتضمن تـصنيف " مقر اجمللس الشعبي

البلدي لسكيكدة - النزل البلدي - سابقا ".البلدي لسكيكدة - النزل البلدي - سابقا ".
ـــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزير الثقافة
ـؤرخ في 20 صـفر ـقـتضى الـقـانون رقم 98-04 ا  -
ـتعـلق بـحـمـاية ـوافق 15 يـونـيـو سـنة 1998 وا عـام 1419 ا

ادة 19 منه التراث الثقافي ال سيما ا
ـؤرخ ـرسـوم الـرئـاسي رقم 17-180 ا قـتـضى ا - و
ــــوافق 25 مــــايــــو ســــنـــة 2017 في 28 شــــعــــبــــان عـــام 1438 ا

تضمن تعي أعضاء احلكومة وا
ـؤرخ ـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 05-79 ا ـقـتـضى ا - و
ــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005 في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 ا

الذي يحدد صالحيات وزير الثقافة
ـؤرخ في 21 صــفــر عـام 1437 ــقــتــضى الــقــرار ا - و
ـــتـــضـــمن فـــتـح دعــوى ــوافق 3 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2015 وا ا
تصنيف " مقر اجملـلس الشعبي البلدي لسكيكدة - النزل

البلدي سابقا "
طـابق للّـجنـة الوطـنية - وبعـد االطالع على الـرأي ا
ـنـعـقـد بـتـاريخ 18 لــلـمـمـتـلـكـات الـثـقـافـيـة فـي اجـتـمـاعـهـا ا

أكتوبر سنة 2016
يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

ادة 19 من الـقـانون ـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام ا ـادة األولى : ا ا
ــــــوافق 15 ــــــؤرخ في 20 صــــــفـــــــر عــــــام 1419 ا رقم 98-04 ا
ـتــعــلق بــحـمــايــة الـتــراث الــثــقـافي يــونـيــو ســنـة 1998 وا
ـسـمّى " مـقـر اجملـلس الـشـعبي ـعـلم الـتـاريـخي ا يُصـنّف ا
البـلدي لـسكـيكدة - الـنزل الـبلـدي سابـقا " الـواقع ببـلدية
سـكــيـكــدة دائـرة ســكـيــكـدة واليــة سـكــيـكــدة ضـمن قــائـمـة

متلكات الثقافية. ا
ـــعـــمـــاري ــــعـــلم الـــتـــاريـــخـي ذو الـــطـــراز ا يـــتـــمـــيّـــز ا
عـمارية والـفنية النيومـوريسكي بـاستخـدام العنـاصر ا
كــالــعــقــود واألعــمــدة والــتــيــجــان والــقــبــة وكــذا الــعــنــاصــر
ـربعات نحـوتات اجلـصية والـفسيـفساء وا الـتزييـنية كـا
ـشـبـعة بـالـزخـارف الـهـنـدسـية ـتـعـددة األلـوان ا اخلـزفـية ا

والنباتية.



21 محر محرّم  عام م  عام  1439 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3257
12 أكتوبر سنة أكتوبر سنة 2017 م

ـؤرخ ـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 05-79 ا ـقـتـضى ا - و
ــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005 في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 ا

الذي يحدد صالحيات وزير الثقافة
ـؤرخ في 21 صــفــر عـام 1437 ــقــتــضى الــقــرار ا - و
ـــتـــضـــمن فـــتـح دعــوى ــوافق 3 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2015 وا ا

ركزي لسكيكدة" تصنيف " مقر البريد ا
طـابق للّـجنـة الوطـنية - وبعـد االطالع على الـرأي ا
ـنـعـقـد بـتـاريخ 18 لــلـمـمـتـلـكـات الـثـقـافـيـة فـي اجـتـمـاعـهـا ا

أكتوبر سنة 2016
يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

ادة 19 من الـقـانون ـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام ا ـادة األولى : ا ا
ــــــوافق 15 ــــــؤرخ في 20 صــــــفـــــــر عــــــام 1419 ا رقم 98-04 ا
ـتــعــلق بــحـمــايــة الـتــراث الــثــقـافي يــونـيــو ســنـة 1998 وا
ـركزي ـسـمّى " مـقـر الـبـريـد ا ـعـلم الـتـاريـخي ا يُـصـنّف ا
لــســكــيــكــدة " الــواقع بــبــلــديـة ســكــيــكــدة دائــرة ســكــيــكــدة

متلكات الثقافية. والية سكيكدة ضمن قائمة ا
ــــــــعـــــــــلم الـــــــــتــــــــاريــــــــخـي عــــــــلـى الــــــــطــــــــراز  - شُــــــــيّــــــــد ا
الـنيومـوريسـكي باستخـــدام مبـدأ التـنــاظر واألشكــال
ــعــمـــاريـة ــنـتـــظــمـــة مــشــبـّع بــالــعــنــاصـر ا الــهـنـــدســيــة ا
والــزخـرفــيـة والـفـنــيــة الـداخـلــيـة واخلـــارجـيـــة كــالـعــقــود
ــثــمــنـــة والـــفــســيــفــســاء واألعــمـــدة والــتـــيــجـــان والــقــبــــة ا
ـهـندس ّ تـصمـيمـه مـــن طــرف ا ـربـعـات اخلـزفـيـة  وا
ــــعــــمــــــاري " شـــــارل مــــونـــطـــــاالن " ويــــعــــدّ ثــــاني مــــبــــنى ا
ّ تـــدشــيـــنه عــام 1938 من طـــرف رئــيس بـــلـــديــة عـــمــومي 
سكـيكدة - آنـذاك " بول كـيطولي " وهـو شخصـية بارزة

دينة. سجلت حضورها في تاريخ عمران ا
ــمــتـلـك الــثـقــافي 2 : : يــتــرتب عــلى تــصــنــيف ا ـادة  ـادة ا ا

ركزي لسكيكدة " ما يأتي : سمّى " مقر البريد ا ا
- شـــــروط الــــــتـــــصـــــنــــــيف :- شـــــروط الــــــتـــــصـــــنــــــيف : يــــــجب أن يــــــتالءم شــــــغل
ــعــلم الــتـاريــخي واســتــغالله مـع مـتــطــلــبـات واسـتــخــدام ا

متلك الثقافي. حفظ ا
- االرتفاقات وااللتزامات :- االرتفاقات وااللتزامات :

عـلم أو بجانبه أو - يخضع كل بنـاء أو تدخل على ا
ــكــلف في مـــنــطــقــته احملــمـــيــة إلى تــرخــيص مـن الــوزيــر ا

بالثقافة
ــيــاه الـــصــاحلــة لـــلــشــرب - عــبـــور شــبـــكــات تــوزيـع ا
ـيــاه الـصـحـيــة والـكـهـربــاء والـغـاز خلـدمـة وشـبــكـة صـرف ا

عقار مجاور.

ـكــلف بــالـثــقــافـة بــالــطـرق ـادة 3 :  : يُـبــلّغ الــوزيــر ا ـادة ا ا
اإلداريــــة قـــرار الــــتـــصــــنــــيف إلى والـي واليـــة ســــكـــيــــكـــدة

بغرض النشر في احلفظ العقاري.

ّ ـعـلم تُـحــفـة مـعــمـاريـة وأوّل مـبــنى عـمـومي  يـعــدّ ا
ـــــعــــمـــــاري " شــــارل ــــهـــــنــــدس ا تـــــصــــــمـــــيـــــمـه من طـــــرف ا
مونطاالن " عام 1931 حتت إشراف رئيس بـلدية سكيكدة
آنــذاك " بــول كــيــطــولي " وهـــو شــخــصــيــة بــارزة ســجّــلت

دينة. حضورها في تاريخ عمران ا
ــعــلم الــتــاريــخي ــادة 2 : : يــتــرتب عــلى تــصـــنــيف ا ــادة ا ا
ـسـمى " مـقـر اجمللـس البـلـدي لـسـكـيـكـدة - الـنـزل الـبـلدي ا

سابقا " ما يأتي :
- شـــــروط الــــــتـــــصـــــنــــــيف :- شـــــروط الــــــتـــــصـــــنــــــيف : يــــــجب أن يــــــتالءم شــــــغل
ــعــلم الــتـاريــخي واســتــغالله مـع مـتــطــلــبـات واسـتــخــدام ا

متلك الثقافي. حفظ ا
- االرتفاقات وااللتزامات :- االرتفاقات وااللتزامات :

عـلم أو بجانبه أو - يخضع كل بنـاء أو تدخل على ا
ـكــلف فـي مـنــطــقــته احملــمــيــة إلى تــرخــيص من الــوزيــر ا

بالثقافة
ــيــاه الـــصــاحلــة لـــلــشــرب - عــبـــور شــبـــكــات تــوزيـع ا
ـيــاه الـصـحـيــة والـكـهـربــاء والـغـاز خلـدمـة وشـبــكـة صـرف ا

عقار مجاور.
ـكــلف بــالـثــقــافـة بــالــطـرق ـادة 3 :  : يُـبــلّغ الــوزيــر ا ـادة ا ا
اإلداريــــة قـــرار الــــتـــصــــنــــيف إلى والـي واليـــة ســــكـــيــــكـــدة

بغرض النشر في احلفظ العقاري.
ـادة 4 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة ـادة ا ا

قراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الد
ـــوافق حــــرر بــاجلــزائــر في 22 رمــضــان عــام 1438 ا

17 يونيو سنة 2017.

عز الدين ميهوبيعز الدين ميهوبي
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

ـوافق 17 يــونـيـو يــونـيـو ـوافق  ا قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 22 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1438 ا
ركزي ركزي يتضمن تـصنيف " مقر الـبريد ا سنة سنة 2017 يتضمن تـصنيف " مقر الـبريد ا

لسكيكدة ".لسكيكدة ".
ـــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزير الثقافة

ـؤرخ في 20 صـفر ـقـتضى الـقـانون رقم 98-04 ا  -
ـتعـلق بـحـمـاية ـوافق 15 يـونـيـو سـنة 1998 وا عـام 1419 ا

ادة 19 منه التراث الثقافي ال سيما ا

ـؤرخ ـرسـوم الـرئـاسي رقم 17-180 ا قـتـضى ا - و
ــــوافق 25 مــــايــــو ســــنـــة 2017 في 28 شــــعــــبــــان عـــام 1438 ا

تضمن تعي أعضاء احلكومة وا
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ــديـنــة عــلى ــعــلم في تــطــويــر حــركــيــة ا ســاهم هــذا ا
الصعيد االقتصادي واالجتماعي والثقافي.

ــعــلم الــتــاريـخي ـادة 2 : : يـتــرتب عــلى تــصــنــيف  ا ـادةا ا
سمّى " محطة القطار لسكيكدة " ما يأتي : ا

- شـــــروط الــــــتـــــصـــــنــــــيف :- شـــــروط الــــــتـــــصـــــنــــــيف : يــــــجب أن يــــــتالءم شــــــغل
ــعــلم الــتـاريــخي واســتــغالله مـع مـتــطــلــبـات واسـتــخــدام ا

متلك الثقافي. حفظ ا

- االرتفاقات وااللتزامات :- االرتفاقات وااللتزامات :
عـلم أو بجانبه أو - يخضع كل بنـاء أو تدخل على ا
ـكــلف فـي مـنــطــقــته احملــمــيــة إلى تــرخــيص من الــوزيــر ا

بالثقافة
ــيــاه الـــصــاحلــة لـــلــشــرب - عــبـــور شــبـــكــات تــوزيـع ا
ـيــاه الـصـحـيــة والـكـهـربــاء والـغـاز خلـدمـة وشـبــكـة صـرف ا

عقار مجاور.

ـكــلف بــالـثــقــافـة بــالــطـرق ـادة 3 :  : يُـبــلّغ الــوزيــر ا ـادة ا ا
اإلداريــــة قـــرار الــــتـــصــــنــــيف إلى والـي واليـــة ســــكـــيــــكـــدة

بغرض النشر في احلفظ العقاري.

ـادة 4 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة ـادة ا ا
قراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الد

ـوافق 17 حـرر بـاجلـزائـر في 22 رمـضـان عام 1438 ا
يونيو سنة 2017.

عز الدين ميهوبيعز الدين ميهوبي
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

ـوافق 17 يــونـيـو يــونـيـو ـوافق  ا قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 22 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1438 ا
ســنـة ســنـة 2017 يــتــضـمـن تــصــنــيـف " مــقـر جــامــعـة يــتــضـمـن تــصــنــيـف " مــقـر جــامــعـة

ركزية - سابقا ". ركزية - سابقا ". - اجلامعة ا اجلزائر اجلزائر 1 - اجلامعة ا
ـــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزير الثقافة
ـؤرخ في 20 صـفر ـقـتضى الـقـانون رقم 98-04 ا  -
ـتعـلق بـحـمـاية ـوافق 15 يـونـيـو سـنة 1998 وا عـام 1419 ا

ادة 18 منه التراث الثقافي ال سيما ا
ـؤرخ ـرسـوم الـرئـاسي رقم 17-180 ا قـتـضى ا - و
ــــوافق 25 مــــايــــو ســــنـــة 2017 في 28 شــــعــــبــــان عـــام 1438 ا

تضمن تعي أعضاء احلكومة وا
ـؤرخ ـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 05-79 ا ـقـتـضى ا - و
ــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005 في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 ا

الذي يحدد صالحيات وزير الثقافة

ـادة 4 : : يُــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة ـادة ا ا
قراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الد

ـوافق 17 حـرر بـاجلـزائـر في 22 رمـضـان عام 1438 ا
يونيو سنة 2017.

عز الدين ميهوبيعز الدين ميهوبي
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

ـوافق 17 يــونـيـو يــونـيـو ـوافق  ا قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 22 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1438 ا
ســـنــة ســـنــة 2017 يــتـــضــمـن تــصـــنــيف " مـــحــطـــة الــقـــطــار يــتـــضــمـن تــصـــنــيف " مـــحــطـــة الــقـــطــار

لسكيكدة ".لسكيكدة ".
ـــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزير الثقافة
ـؤرخ في 20 صـفر ـقـتضى الـقـانون رقم 98-04 ا  -
ـتعـلق بـحـمـاية ـوافق 15 يـونـيـو سـنة 1998 وا عـام 1419 ا

ادة 19 منه التراث الثقافي ال سيما ا
ـؤرخ ـرسـوم الـرئـاسي رقم 17-180 ا قـتـضى ا - و
ــــوافق 25 مــــايــــو ســــنـــة 2017 في 28 شــــعــــبــــان عـــام 1438 ا

تضمن تعي أعضاء احلكومة وا
ـؤرخ ـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 05-79 ا ـقـتـضى ا - و
ــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005 في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 ا

الذي يحدد صالحيات وزير الثقافة
ـؤرخ في 21 صــفــر عـام 1437 ــقــتــضى الــقــرار ا - و
ـــتـــضـــمن فـــتـح دعــوى ــوافق 3 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2015 وا ا

تصنيف " محطة القطار لسكيكدة "
طـابق للّـجنـة الوطـنية - وبعـد االطالع على الـرأي ا
ـنـعـقـد بـتـاريخ 18 لــلـمـمـتـلـكـات الـثـقـافـيـة فـي اجـتـمـاعـهـا ا

أكتوبر سنة 2016

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

ادة 19 من الـقـانون ـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام ا ـادة األولى : ا ا
ــــــوافق 15 ــــــؤرخ في 20 صــــــفـــــــر عــــــام 1419 ا رقم 98-04 ا
ـتــعــلق بــحـمــايــة الـتــراث الــثــقـافي يــونـيــو ســنـة 1998 وا
ـــسّـــمـى " مـــحـــطـــة الـــقـــطـــار ــــعـــلم الـــتـــاريــــخي ا يُـــصـــنّف ا
لــســكــيــكــدة " الــواقع بــبــلــديـة ســكــيــكــدة دائــرة ســكــيــكــدة

متلكات الثقافية. والية سكيكدة ضمن قائمة ا

ـــعــلم الـــتــاريـــخي الـــنــيـــومــوريـــســكي ذو عـــمــارة  - ا
عماري ـهندس ا ّ تـصمـيمه من طرف ا سجـد  تشابه ا
" شــارل مـــونــطـــاالن " وتـــدشــيـــنه عــام 1937 حتت إشــراف
رئــيـس بــلــديـــة ســكــيـــكــدة آنــذاك " بـــول كــيـــطــولي " وهــو
شـــخــصـــيــة بـــارزة ســجّـــلت حــضـــورهــا فـي تــاريخ عـــمــران

دينة. ا
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ـؤرخ في 16 ربـيع األول عـام ـقــتـضـى الـقــرار ا - و
ـــتـــضـــمن فـــتح ــوافق 28 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2015 وا 1437 ا

ركزية- دعوى تصنـيف مقر جامـعة اجلزائر 1 "اجلامـعة ا
سابقا "

طـابق للّـجنـة الوطـنية - وبعـد االطالع على الـرأي ا
ـنـعـقـد بـتـاريخ 30 لــلـمـمـتـلـكـات الـثـقـافـيـة فـي اجـتـمـاعـهـا ا

يونيو سنة 2016
يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

ادة 19 من الـقـانون ـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام ا ـادة األولى : ا ا
ــــــوافق 15 ــــــؤرخ في 20 صــــــفـــــــر عــــــام 1419 ا رقم 98-04 ا
ـتــعــلق بــحـمــايــة الـتــراث الــثــقـافي يــونـيــو ســنـة 1998 وا
يُـصنـّف الـمـعــلـم الـتـاريخي الـمـسـمّـى " مـقـر جـامـعـة
ــركــزيـة - ســابــقــا" الــواقـع بــبــلــديـة اجلــزائــر 1" اجلــامــعــة ا
اجلزائـر الـوسـطى الـدائرة اإلداريـة سـيـدي امحـمـد والية

متلكات الثقافية. اجلزائر ضمن قائمة ا
ركزية - سابقا - تُـعــد جـامعة اجلزائر1 " اجلامعـة ا
ّ تـصمـيـمـها عـلى الـنـمط الـمـعـماري " مـجـمعـا مـعـماريـا 
الـنـيوكالسـيـكي عام 1888 تمـثل مـركـزا لإلشعـاع الـعـلمي
عـرفة في اجلـزائر احـتضنت وقطبـا من أقطـاب العـلم وا
ضمن مقـاعدها الـعديد من الــشـخـصيات الـتاريخـية على
غرار "الطـالب اإلبراهيمـي" و"بن يوسف بن خدة" التي

حتمل اسم هذا األخير اليوم.
تُـعـتـبـر أوّل جـامـعـة تـمّ إنـشــاؤهـا في اجلــزائـر سـنة
ؤرخ في 20 ديسـمبـر سنة 1879 وجب الـقانـون ا  1909

الــــذي تــولـّى إنـــشــاء أربع مــدارس مــتــخـــصــصــة ضــمــنــهــا
وهي : مـــدرســــة الـــطـب والـــصــــيـــدلـــة ومــــدرســـة الــــعـــلـــوم

ومدرسة اآلداب والعلوم اإلنسانية ومدرسة احلقوق.
ـعماري عالوة على الـثروة الـتاريخـية لـهذا اجملمع ا
تــضم جــامــعــة اجلــزائـر1 ثــروة تــراثـيــة عــلـمــيــة وطــبـيــعــيـة
تـتــمــثل في مــجــمـوعــات بــالــيـونــتــولـوجــيــة وجــيـولــوجــيـة

وحيوانية ونباتية وتشريحية.
ــعــلم الــتــاريــخي ــادة 2 : : يــتــرتب عــلى تــصـــنــيف ا ــادةا ا
ــركــزيــة - الـــمــســمّى " مــقــر جــامــعــة اجلــزائــر1 اجلــامــعــة ا

سابقا  ما يأتي :
- شـــــروط الــــــتـــــصـــــنــــــيف :- شـــــروط الــــــتـــــصـــــنــــــيف : يــــــجب أن يــــــتالءم شــــــغل
ــعــلم الــتـاريــخي واســتــغالله مـع مـتــطــلــبـات واسـتــخــدام ا

متلك الثقافي. حفظ ا
- االرتفاقات وااللتزامات :- االرتفاقات وااللتزامات :

- يـــخــــضع كـل بـــنــــاء أو تــــدخل أو تــــعـــديـل في حـــدود
ـعـلم أو في مــنـطـقـتـه احملـمـيـة إلى تــرخـيص من الـوزيـر ا

كلف بالثقافة ا

ــيــاه الـــصــاحلــة لـــلــشــرب - عــبـــور شــبـــكــات تــوزيـع ا
ـيــاه الـصـحـيــة والـكـهـربــاء والـغـاز خلـدمـة وشـبــكـة صـرف ا

عقار مجاور.
ـكــلف بــالـثــقــافـة بــالــطـرق ـادة 3 :  : يُـبــلّغ الــوزيــر ا ـادة ا ا
اإلدارية قرار التـصنيف إلى والي والية اجلزائر بغرض

النشر في احلفظ العقاري.
ـادة 4 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة ـادة ا ا

قراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الد
ـوافق 17 حـرر بـاجلـزائـر في 22 رمـضـان عام 1438 ا

يونيو سنة 2017.
عز الدين ميهوبيعز الدين ميهوبي

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

ـوافق 17 يــونـيـو يــونـيـو ـوافق  ا قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 22 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1438 ا
ســـنـــة ســـنـــة 2017 يــــتـــضـــمن تــــصـــنـــيف " مــــنـــزل الـــفـــنـــان يــــتـــضـــمن تــــصـــنـــيف " مــــنـــزل الـــفـــنـــان

التشكيلي محمد خدة ".التشكيلي محمد خدة ".
ـــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزير الثقافة
ـؤرخ في 20 صـفر ـقـتضى الـقـانون رقم 98-04 ا  -
ـتعـلق بـحـمـاية ـوافق 15 يـونـيـو سـنة 1998 وا عـام 1419 ا

ادة 19 منه التراث الثقافي ال سيما ا
ـؤرخ ـرسـوم الـرئـاسي رقم 17-180 ا قـتـضى ا - و
ــــوافق 25 مــــايــــو ســــنـــة 2017 في 28 شــــعــــبــــان عـــام 1438 ا

تضمن تعي أعضاء احلكومة وا
ـؤرخ ـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 05-79 ا ـقـتـضى ا - و
ــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005 في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 ا

الذي يحدد صالحيات وزير الثقافة
ـؤرخ في 28 صــفــر عـام 1433 ــقــتــضى الــقــرار ا - و
ــــتــــضــــمن فــــتح دعــــوى ــــوافق 22 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2012 وا ا

تصنيف " منزل الفنان التشكيلي محمد خدة "
طـابق للّـجنـة الوطـنية - وبعـد االطالع على الـرأي ا
نعقدين بتاريخ 16 للممتلكـات الثقافية في اجتماعيها ا

يوليو سنة 2013 و18 أكتوبر سنة 2016
يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

ادة 19 من الـقـانون ـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام ا ـادة األولى : ا ا
ــــــوافق 15 ــــــؤرخ في 20 صــــــفـــــــر عــــــام 1419 ا رقم 98-04 ا
ـتــعــلق بــحـمــايــة الـتــراث الــثــقـافي يــونـيــو ســنـة 1998 وا
ـــســــمـى " مـــنــــزل الــــفــــنـــان ــــعــــلم الــــتــــاريـــخـي ا يُــــصــــنّف ا
ــر عــمــار الـــتــشـــكــيـــلي مــحـــمــد خـــدة " الــواقع بـ : رقم 3 
شـريف بــلــديــة اجلـزائــر الــوسـطـى دائـرة اجلــزائــر واليـة

متلكات الثقافية. اجلزائر ضمن قائمة ا
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- رشيد بن ناصر

- عــــــــــبـــــــــد الــــــــــسالم
سوادة

- نورة عقون

األسالكاألسالك
ثلو اإلدارةثلو اإلدارة

األعضاء الدائموناألعضاء الدائمون

هندسون في اإلعالم اآللي - ا
تصرفون - ا

ترجمون - التراجمة - ا
- الوثائقيون أمناء احملفوظات

ـــــــهـــــنـــــــدســـــ فـي - مـــــســـــــاعــــــدو ا
اإلعـالم اآللي

تصرف - مساعدو ا
- ملحقو اإلدارة

- التقنيون في اإلعالم اآللي
- احملاسبون اإلداريون

- أعوان اإلدارة
- الكتاب

- الـــــمـــعـــــاونــــون الـــتــــقــــنـــيـــــون في
اإلعالم اآللي

- األعـــوان الـــتــــقـــنـــيــــون في اإلعالم
اآللي

هنيون - العمال ا
- سائقو السيارات

- احلجاب.

- محمود سفير

- السعيد بلقاسمي

- شـــــــريـــــــفـــــــة لــــــدرع
زوجة  بودودة

- يضم "مـنـزل الفـنان الـتـشكـيلي مـحـمد خـدة" الذي
ــعــاصــر ورشـة يُــعــد أحــد مـؤسّــسي فـن الـرسـم اجلـزائــري ا
عـــمــله مـن رسم ونــحت فـي لــوحــات خـــالــدة يــلـــتــقي فـــيــهــا

ستقبل. اضي وا ا

ــعــلم الــتــاريـخي ـادة 2 : : يـتــرتب عــلى تــصــنــيف  ا ـادةا ا
الـمــسـمـى " مـنــزل الـفـنــان الـتـشــكـيلـي مـحمـد خدة "

ما يأتي :

- شـــــروط الــــــتـــــصـــــنــــــيف :- شـــــروط الــــــتـــــصـــــنــــــيف : يــــــجب أن يــــــتالءم شــــــغل
ــعــلم الــتـاريــخي واســتــغالله مـع مـتــطــلــبـات واسـتــخــدام ا

متلك الثقافي. حفظ  ا

- االرتفاقات :- االرتفاقات :

ـيـاه الـصـاحلـة لـلـشـرب - عـبـور شـبـكـات الـتـوزيع بـا
ــيــاه والــكــهــربــاء والــغــاز خلــدمــة عــقــار وشـــبــكــة تــطــهــيــر ا

مجاور.

- االلتزامات :- االلتزامات :

متلك الثقافي - تسكن عائلة محمد خدة داخل ا

- ال يــســمح بــأي حــال مـن األحــوال نـقـل واســتــبـدال
ــكــونــة لـورشــة الــفــنـان ــنــقــولـة ا ــمــتــلــكـات الــثــقــافـيــة ا ا

التشكيلي.

ـكــلف بــالـثــقــافـة بــالــطـرق ـادة 3 :  : يُـبــلّغ الــوزيــر ا ـادة ا ا
اإلدارية قرار التـصنيف إلى والي والية اجلزائر بغرض

النشر في احلفظ العقاري.

ـادة 4 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة ـادة ا ا
قراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الد

ـوافق 17 حـرر بـاجلـزائـر في 22 رمـضـان عام 1438 ا
يونيو سنة 2017.

عز الدين ميهوبيعز الدين ميهوبي

ان انوزارة العالقات مع البر وزارة العالقات مع البر
ـوافق أوّل يــونـيـول يــونـيـو ـوافق أو ا قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 6 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1438 ا
2017 يـتضمن جتديـد تشكـيلة اللـجنة اإلدارية يـتضمن جتديـد تشكـيلة اللـجنة اإلدارية سنة سنة 
تـساويـة األعضـاء اخملـتصـة بأسالك مـوظفي وزارة تـساويـة األعضـاء اخملـتصـة بأسالك مـوظفي وزارةا ا

ان. ان.العالقات مع البر العالقات مع البر

ــــــــــــــــــــ

وافق وجب قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1438 ا
أوّل يــونــيــو ســنـة 2017 جتــدد تـشــكــيــلــة الــلــجــنــة اإلداريـة
ـــتـــســـاويـــة األعـــضـــاء اخملـــتــــصـــة بـــأسالك مـــوظـــفي وزارة ا

ان كما يأتي : العالقات مع البر

وظف وظفثلو ا ثلو ا

- فيروز بن زايد

- هواري صادق

- الـــــــــــــســــــــــــعـــــــــــــيــــــــــــد
سكفالي

- آمـــــــال حــــــــوفــــــــاني
زوجة ناجي

- لطفي خضراوي

ياء شلغوم  -

األعضاء اإلضافيوناألعضاء اإلضافيوناألعضاء الدائموناألعضاء الدائموناألعضاء اإلضافيوناألعضاء اإلضافيون
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21 محر محرّم  عام م  عام  1439 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3657
12 أكتوبر سنة أكتوبر سنة 2017 م

تجددة تجددةوزارة البيئة والطاقات ا وزارة البيئة والطاقات ا
ـــوافـق 9 مـايـو مـايـو ـــوافـق  ا قـرار مــــؤرخ في قـرار مــــؤرخ في 12 شـعــبـان عــام  شـعــبـان عــام 1438 ا
سـنـة سـنـة 2017 يـتــضـمن تـعــيـ أعـضـاء مــجـلس تـوجـيه يـتــضـمن تـعــيـ أعـضـاء مــجـلس تـوجـيه

احملافظة الوطنية للساحل.احملافظة الوطنية للساحل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــوجب  قــــرار مـــــــؤرخ في 12 شــــعــــبــــان عــــام 1438
ــــــوافـق 9 مــــايــــو ســــنــــة 2017 يــــعـــــيّن األعــــضـــــاء اآلتــــيــــة ا
ــرسـوم ــادتــ 8 و10 مـن ا أســمــاؤهم تــطـــبــيــقــا ألحــكــام ا
ــــؤرخ في 23 صـــفـــر عـــام 1425 الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 04-113 ا
ـتـضـمن تـنـظـيم احملـافـظـة ـوافق 13 أبـريل سـنة 2004 وا ا
الـوطـنـيـة للـسـاحل وسـيـرهـا ومهـامـهـا في مـجـلس تـوجيه

احملافظة الوطنية للساحل :

ـكـلف ـثـل الوزيـر ا - الـسـيد دراجـي بـلـوم عـلقـمـة 
بالبيئة رئيسا

ثل وزير الدفاع الوطني - السيد قزول مهدي 

ــكــلف ــثــلــة الــوزيــر ا - الــســيــدة بــلــوفـــة إبــتــســام 
باجلماعات احمللية

ــــكــــلف ـــثـل الــــوزيـــر ا - الــــســــيــــد زنــــطـــار أحــــسـن 
بالتجارة 

ــكـــلف ـــثل الـــوزيـــر ا - الــســـيـــد كـــنــيـــجـــو مـــحــمـــد 
بالنقل

ـــثـــلـــة وزيــر الـــفـالحــة - الـــســـيـــدة صـــغـــيــر جنـــيـــبـــة 
والتنمية الريفية والصيد البحري

ـــكـــلف ـــثـــلـــة الـــوزيـــر ا - الـــســـيـــدة لـــوبـــاري أمـــال 
بالسياحة 

ــــكــــلف ــــثـل الــــوزيــــر ا - الــــســـــيــــد جــــحــــا فــــرحــــات 
باألشغال العمومية

ــثـــلــة الـــوزيــر - الـــســيـــدة نـــايت مــرزوق جـــمـــيــلـــة 
كلف بالصحة ا

ـــكــلف ـــثل الـــوزيــر ا - الـــســيـــد ســعـــيـــدون جــهـــيــد 
الية با

ــــكـــلف ـــثـل الـــوزيـــر ا - الـــســــيـــد شـــنــــتـــيـــر فــــريـــد 
بالثقافة

ــــكـــلف ـــثـــلــــة الـــوزيـــر ا - الـــســــيـــدة بـــاجـي فـــايــــزة 
ائية وارد ا با

ــكـلف ــثــلـة الــوزيــر ا - الــســيـدة قــرايــني شــهـنــاز 
بالتعليم العالي

ـــكـــلف ـــثـــلـــة الـــوزيــر ا - الـــســـيـــدة مـــزيــان المـــيـــة 
بالعمران

ــثـلــة الــوزيـر - الــســيـدة أيت عــبــد الــكـر طــاوس 
كلف بالتشغيل ا

ـــثل جــــمـــعــــيـــة الــــبـــيــــئـــة - الــــســـيــــد مـــاطـي أحـــسـن 
السليمة

ــثل اجلــمــعـــيــة الــبــيــئــيــة - الـــســيــد عــومــر مــحـــمــد 
البحرية "بربروس".

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

ــوافق 21 مـــايــو مـــايــو ــوافق  ا قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 24 شـــعـــبـــان عــام  شـــعـــبـــان عــام 1438 ا
ـــــؤرخ فــي 18 شــــوال شــــوال ـــــؤرخ فــي  يــعـــدل الـــقــرار ا ســـنــة ســـنــة 2017 يــعـــدل الـــقــرار ا
ـوافق 23 يـولـيــو سـنـة  يـولـيــو سـنـة 2016 الــذي يـحـدد الــذي يـحـدد ـوافق  ا عـام عـام 1437 ا
الـقائـمـة االسمـيـة ألعضـاء الـلجـنـة الوطـنـية لـدراسةالـقائـمـة االسمـيـة ألعضـاء الـلجـنـة الوطـنـية لـدراسة
اخملـــطط الــــوطـــنـي لـــلــــنـــشـــاط الــــبـــيــــئي والــــتـــنــــمـــيـــةاخملـــطط الــــوطـــنـي لـــلــــنـــشـــاط الــــبـــيــــئي والــــتـــنــــمـــيـــة

ستدامة. ستدامة.ا ا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــوجب قـــــرار مــــــؤرخ في 24 شـــعـــبـــــان عــام 1438
ـــــــوافق 21 مــــــــايــــو ســـــنـــــــــة 2017 يــــــــعــــــدل الـــــقـــــــرار ا
ـــوافق 23 يـوليــو ـــــؤرخ فـــي 18 شــوال عـــام 1437 ا ا
سـنـــة 2016 الـــذي يـحـــدد  الـقـــائـمـة االســمـيـــة ألعــضــاء
الـــلــــجـــنــــة الـــوطـــنـــيــــة لـــــدراســــة الـــمـــــخـــطط الـــــوطــني
ستــدامة كمــا يـأتـي :  للنــشاط الـبيــئي والــتنميـة ا

ـــكــلف ــثـل الــوزيــر ا "- الـــســيـــد مــســـعــود تــبـــاني  
بالبيئة رئيسا  خلفا للسيد طاهر طولبة

...........................................(بدون تغيير حتى)

ــــثـــل الــــــوزيــــر - الـــســــيـــــد مــــصـــطــــفـى حــــمـــــــدي 
ــكــلـف بـالــتـــربــيـة الــــوطــنــيـة خـــلــفـــــا لـلــســيــــدة مـوني ا

براهيتي

.................( الباقي بدون تغيير)....................".


